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الظروفالىاالنتباهمسترعياانشائها»منذانقضتالتيعشراالمثىاالمحوام
سليمانالرئيسفخامةوأكدالباردة.الحربحقبةاعقابفيالناشئةالمعقدة

التعاونلتعزيزلمجيدةالعملوخطةالجيدةاالستراتيجيةانفيشتهدميريل

تسايراناالسطيلممؤتمرمنظمةفياالعضاءلمبندانبينوالتجارياالقتصادي

منبهتضطلعفيماالنجاحللجنةفخامتهوتمنىالجيدة.العالميةاالتجاهات~ه
هامة.أعباء

لم.~يلسليمانالرئيمرفخامةرسالةنص1رقمالمرفق(ويتضمن

امامكلمةالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيرسويطمازافقالسيدمعاليألقىثم~6

انتهاءواكبماالىاشارثمءمطنبولفيبألوفودبالترحيباستهلهااالجتماع



التعاونوطرقشكالأعلىطرأتجوهريةتغييراتمنالباردةالحرب

وزيرسلطثممنماء.االالدولعلىملموسةآثارلهاوكانالدولياالقتصادي

مؤكداالعالمى»االقتصادشهدهاالتيااليجابيةالتطوراتعلىالضوءالولة

خطةتنفيذلدىاالقتصاديالتعاونمجالفيالوليةالتجاربمراعاةضرورة
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وئيمرصريل»سليمانألرئيمرلفخامةامشانهعنفيهااعربكلمةاالسطمي

التزاممنيبد~ماعلىالتركيةوللحكومةالكوسيكورئيمرالتركيةالجمهورية
منماء.االالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونبتعزيزمستمرواهتمامثابت

لتحذتالتيالممتازةللترتيباتوتمتيرهشكرهعنالمساعدالعاماالميناعربكما

االجتماع.لعقد

).4رقمالمرفقفيعثمانر.ن.عصمانالسيدمعاليكلمةنصر(ويرد

االسطميةايرانوجمهور_ةظمطينلةوهالكويتولةوفودرؤساءألقىثم8-
ودتقيرهمشكرهمعنفيهااعربواكلماتانونيسياوجمهوريةاوغنداوجمهورية
الكوسيك»ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسءمميريلسليمانالرئيسلفخامة

الدولبيناالقتصاديبالتعاونممتمراهتماممننهيوليالماكتركيةوللحكومة

ممتازةترتيباتمنامتهلماالتركيةللحكومةشكرهمعناعربواكمااالعضاء.

المناخمايشهدهاهميةعلىكلماتهمفيالوفودرؤساءوشداالجتماع.هذالعقد
الملحةالضرورةمؤكينحاسمة»تحوالتمنالعالمفيواالقتصاديلمسياسي
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!لعضويةمفتوحةصياغةلجنةشكلة0االعمالجدولاللبنةاعتمتانا~وبعه0

سطية.االباكستانجمهوريةوفدوئيمرالحقلنعامالسفيرسعادةالمقرر»برئاسة

).5رقمالمرفقفىاللجنةأقرتهكمااالعمالجولنصويردلم

ر.ن.عصمانألسيدمعاليقماألعمالجدولمنالثالثالبندمناقشةلذى11-

~نةالمرجعيالتقريراالسطمي،المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمينعثمان»

منظمةفيا~هتصامةالشؤونمير~للوءن.ائسفيرسعادةتولىثمالعامة.

العرضفيالضوءهمياللوائسفير/وسلطالتقرير.كحيصاالسطيالمؤتمر

بشأنالكوسيكاتخنتهاالتيالقراراتتنفيذفيتقدممنتحققماعلىقدمه»الذي
االعمال.جدولعلىالمدرجةالبنود

اعداده.فىالمبنولالجهدعنىوأثنتالعامةاالمانةبتقريرعلمااللجنةا-وأحاطت2

سعلميةاطايرانجمهوريةمنالمقدمبالعرضالتقيي،مععلماءاللجنةا~أحاطت3

سيعقدوالذيواللثسلكية»السنكيةاالتصاالتنبثائوزارياالجتماعالستضافة

.1996تموزلميوليو11الى8منبطهران

حوراالجتماعالىبيانا(الفاو)والزراعيةلالغنيةالمتحدةاالمممنظمةممكرقدما-4

إلىا3منالفترةفيرومافيعقدهالممزمعاالغنيةبشأنالعالميالقمةمؤتمر

1vعلىالفارلممثلشكرهاعناللجنةوا~بت.1996الثانيشوينلمنوفمبر
االسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولحثوقررتمعلومات.منماقمه

المذكور.القمةمؤتمرفيالفعالةالمشاركةعلى

1oسوفالسادسالشجارياالسطميالمعرض_نالتقييمععلمااللجنة~احاطت

(جمهوريةجاكرتافيا996االولثسرينلماكتوبر27الى2~منالفترةفييقام
~لبنانفييقامسوفالسلبنانتجارياالسميالمعرضو~ناندونيسيا)»



سطيةاالوائغرفةالتجارةلتنميةاالسطيالمركزمعبالتعاون»ا998عام
الدولاللجنةوناشدتالمعنية.المؤسساتمنوغيرهماوانصناعةللتجارة

االسطمسز.ضنالمعرهننفيالمشاركةاالعضاء

ستونى»والصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةانبارتياحاللجنةالحظتا-كنلك6

لممكيالثالثاالجتماعتنظيمءوالصناعةللتجارةاالندونيسيةالغرفةمعبالتعاون

منالفترةفياالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالولىفي~صالقطاع

بذلاالعضاءالدولوناشدتجاكرتا.في,996األولثسرينأكتوبر/23-3ا

فيفعالةمشاركةبئدانهافيالخاصالقطاعممكريشار~كىلطرمةالجهود
االجتماع.نلك

والمقايسرللمعاييرالتركيالمعهدبهتقمالذيللعرضتقتيرهاعناللجنةا~اهربت7

يوميفياسطنبولفيعقدهالمقررلمقياسيللتوحيدخبراءقريتىاجتماعألستضنة

النظاملممشروعنهائياستعراضاجراءبغية1996ليلولسبتمبرلم4و7

عرضعلىاللجنةووافقتاالسطمية.للبلدانولممقايسرهمعلبير~طمةأالثسئي

عشرةالثانيةدورتهافيالكوسيكعلىءمراجعتهبعداالساسيهلخظاممشروع
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةلمعامةاالهلة~منوفلةءفيهللنظر

).6رقمالمرفقفيالعامةاألملنةمنلمقملممرجعيالتقريرنصويردلم

عثمان»o.Jن>عصمانسعادةقدماالعمالجدولمنائرابعالبندمناقشةلدى18-
ثمالعمل.خطةتنفيذعنتقريرااالسطمي،المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمين
سلثمي»االالمؤتمربمنظمةا~هتصا~انشؤونمدير«للوهن.السفيرسعادةقام

االستراتيجيةباعدادالكوسيكقيامحولاساسيةمعلوماتوردفيالتقرير<بعرض
االسطيالقمةمؤتمرفياقرارهماثمواعتمادهما»الجيتينالعملوخطة
اسابع.



االجتماعينعقدالعربيةمصرجمهوريةالقتراحتقليرهاعناللجنة~اعربتا9

´´النقلووالريفية´´الزراعيةوالتنمية´´االغذيةبشرنالخبراءلفريقيالقطاعيين
للكوسيك.عشرةالثانيةالدورةانعقادقبلواالتصاالت´´

االجتماععقداالسلثميةباكستانجمهوريةالقتراحتقيرهاعناللبنةاعربتكما2->
.1996منةمناالخيرالربعفيااالخارجيةااالتجارةبشرنالخبراءلفريقالقطاعي

القطاعييناالجتماعينمنلكلسيحاداناللتينوالمكانالموعداناللجنة~اعلنت21

االسلثميةباكستانوجمهوريةالعربيةمصرجمهوريةتستضيفهماسوفاللتين
المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةطريقعناالعضاءالدولبهماتبلغسوف

سلثمي.اال
)2رقمالمرفقفيالعملخطةتنفيذبشرنالعامةاألمانةتقريرنص(ويرد

ناتانتما.تنامسةانتماءللتتمة~االمقددمذءالينكاا

.االستقماضماكالتصد

للتنميةاالسطميمنكممثلقدمءاالعمالجدولمنالخامسالبندمناقشة~عند32
انهإلىمشيرأاالسثمارءوضمانالتصيرائتمانات~مينمؤمسةالنشطةملخصا

كانتولماللكوسيك.عشرةالثانيةالدورةاثناءللموضوعكامالعرضاسيقدم

التيالتقارير»ترفعاناللجنةقررتفقدعملهامباشرةفيشرعةقدالمؤسسة
رأسا.الكوسيكالىالمؤسسة»انشعلةحولمستقبكاعدادهايجرى

جهودمنبنلهلماللتنميةالسطياللبنكوتقيرهاشكرهاعناللجنة~اعربت27
التياالعضاءالدولوناشدتالكوسيك»مشروعاتمنالهامالمشروحهذا´د؟نجاز

رأسمالهافيبعدتكتتبولمللمؤسسةالمنشئةاالتفاقيةعلىتصدقاو/وتوقعم

ذلك.الىتبادران



أالعضاء0اللدا´الخصخصة~~1تحعلاااتلتاداالعداد

مسك.ة•الثانةةالداثناءءاالالمويترمنظمة

بياناالكوسيكتنسيقمكتبقدماألعمالجدولمنالسادسالبندمناقشةلدى24-

النظراا.وجهات´تبادلجلساتتنظيمحول

2oسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتالهيئاتتقومبأناللجنة~أوصت
الموضوع.هذاحولمرجعيةتقاريربتقيمالدوليةالمنظماتمنوغيرها

أللجنةمعلحعاون»القيامأنقره.مركزالعتزامارتياحهاعنأللجنةوأعربت~2"\
فيتعثأالخصخصة»حولعمليةدراسيةحلقةبتنظيمءللخصخصةالباكستانية

خبراءفيهاويشاركآبادهاسطمفيا996األولتشرينأكتوبر/6وoيومي
هذهبشرنأنقرهمركزسيعدهائزيالتقريرأناللجنةورأتاألعضاء.الدولمن

اثناءفيستعقدالتيالنظروجهاتتبادلجلساتفيمفيدااسهاماميشكلالحلقة

للكوسيك.عشرةالثانيةلمدورة

-2 vفياالساسيةاإلسهاماتتوفرأنذاتهااألعضاءللدولينبغيلنهاللجنةورأت

النظر.وجهاتلتبادلالمخصصةالجلسات

تقريرفيالنظروجهاتتبادلاجتماعاتنتائج0ادراجدعلىاللجنةوافقتكما28-
ذاتوالهيباتاألعضاءالدولاللجنةوناشدتلنكوسيك.عشرةالثانيةورةاك

موافناةءالدوليةالمؤسساتمنوغيرهااالسطيهالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلة

أيةمبعالموضوعهذاحولتعتيمهاألمقررالمذكراتبنصوصالعامةاألمانة

والهيئاتاألعضاءالدولعلىلتعميمهاوذلكأخرى»وثائقأوتقاريرأودراسات

انعقادمنشهرينقبلنلكيتمأنعلىاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

تنقيمهفئتقاريرموجزباعدادالنجفةأوصتكمالنكوسيك.عشرةالثانيةالدورة

ة.عثسالثانيةدورتهافيالكوسيكالى



مكتبمعبالتعاونالضرورية»الترتيباتاتخاذالعامةاألمانةمنالنجفةوطلبت29-

االسطمي،المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتمنوغيرهانكوسيكتنسيق

الموضوع._احولالنظرلوجهاتومتعمقفعالتبادلالجراء

كموضوعاتلممتابعةلحفةمنالمقدمةالتاليةالمقترحاتعرضاللمبةقررت30-

للكوسيك:عشرةلثةالثاالدورةاثناءفينهابثالنظروجهاتتبادليمكن

اقتصاداتعلىاألوروبي»االتحادسيماوالاإلقليمية،االقتصاديةالتجمعاتآثارأ-
األعضاء.البلدان

y-األعضاء.البلدانفيالهيكليةواالصطحاتا~هتصاديالستقرارتحقيقتدابير

فياالقتصاديالمجالفيوالتقدمالنمواطرادأجلمنالبشريةالموادتتقيةج-
األعضاء.البندان

حريةوإططقانعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتتدعيمد-
االقتصادي.النشاط

لندورةاخرىبموضوعاتمقترحاتتعتيماالعضاءللدوليمكنانهاللجنة~رأت3ا

للكوسيك.عشرةالثانية

الدورةأعمالحاولفياللجنةنظرتاألعمالجدولمنالسابعالبندمناقشةلدى~3)

الثانيتش_نلمنوفمبرoإلى2منالمدةفيعقدهاالمقررللكوسيكعشرةالثانية

.I~Jفىا996

بهاألعضاءالدولموافاةوقررتاألعمال»جدولمشروععلىاللجنةووافقت~33
االسطمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةطريقعن

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةأعمالجدولمشروعنص8رقمالمرفقفي(ويرد

لم.اللجنةأقرتهاالتيباثصيغة



~الفتامةالخسة
بالجمهوريةالدولةوزيرسويطمازءأفقالسيدمعاليرأسهاالتىألختاميةالجلسة~34

لمنظمةالعامةاالمانةمناللجنةوطلبتمرفقاته.معالتقريرالنجفةاعتمدتءالتركية

دورتهافيالكوسيكالىورفعهاالعضاءالدولعلىالتقريرتوزيعاالسطميالمؤتمر
05عشرالثاتية

رئسءدميرملسلمانالرئسفخامأللىرسالةتوجهرئيسهامنكلجنةطلبت35-

وفائقامثلهاعميقعنلغفامثهفهاتعربللكوسيك»ورثيسالتركيةالجمهورمة

الوفادة.وكرمالسيافةحسنمنومونالمندمالقهعثىثقديرها

ءالكاميرونبجمهوريةوالصناعةللتجارةالدولةوزيرمبيو،مواعبياا.موندسعادة-القى36
بهماحظيةعلىوشعباحكومةلتركياشكرهصادقعنفيهاأعربالمندوبينباسمكلمة
انشكرسعادتهازجىكماباسطنبول.اقامتهاخطرالوفادةوكرمالضيافةحسنمنالوفود
لطجتماع.أعدوهاللتيالممتازةالتربيتاتعلىولمعاونيهاالجتماعلرئيس

'r'V-مساهماتهمعلىللمنوبنشكرهعنلمختاميةكلمتهفيسويطمازلفقالسيدمعالمىأعرب
المنبثقةوالمؤسساتالعامةاالمانةشكركماالتعاون.روحمناظيروهماوعلىالقيمة
انواعلنالقيمة.اسهاماتهاعنىلهاالتابعةوانمؤسساتاالسطميلمئمؤتمرمنظمةعن

البلدانبينالتعاونعرىتوثيقالىتؤديسوفالمداوالتختامفيالمقدمةالتوصيات
اهميةمؤكدااالقتصاديالتعاونبمقتضياتتفيآلياتانثماىضرورةعلىوشدداالعضاء.
وافتتماالعضاء.البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذالمبادرة
بلدانهم.الىالعودةسعلمةللمندوبينمتمنياكلمتهسويلثمازأفقالوزيرمعالى
سويطماز).افقالوزيرمعلىلمقاماالتيالختاميةلمكلمةنص9رقمالمرفقفي(ويرد





او~نققانمآل

عشرالثانياالجتماعفيهانظرالتي

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
)I~3-1 « الم991آبارمابولما,





الوشانققانمتة

عشرالثانياالجتماعفيهانظرالتي

الكوسيكهنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)I'91,آءلىمايو/,7~11اسنبول»م

لمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعىتقرير-ا
عشرالثانىاالجتماعالىاالسطىالمؤتمر
OIC/COMCEC-FC/I2-961D(I(..........لمكوسيكعنالمنبثمةالمتبعةللبنة

آ~ظ~
المؤتمرفمنظمةلسبةاالمنةمنتقريرال~

OIC/COMCEC-fC/12-96/D)2(..العمل.خطةتنفيذلمتعرلخىبشأناالسطى

للتنميةاالسطيهتنكمنممتممرطىتتريرال~
االسمثمارلتأمينسطيةاالألمؤسسةبثمأن
.........................•..الصادراتوائتمان





المرققاتا





عشرالثانياالجتماعفيالمشاركينقانعة

الكوسيكعنفمنبثقةالمتابعةللجنة

لم1991أيارمايولما3-11(اسطنبول،





صمرالثانياالجتماعفيكمشاركينقانعة

الكوسيكمحزالمنبثقةالمتابعةللجنة

ا~99~آ_د~ه/13-11(اسطنبول»
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دميريلسليمانلمالرئيسفخامةرسالة

التركيةالجمهوريةونيس

الكوسيكورنيس

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثانيبتماعاالالى

والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةا~

االسطميالموتميلمنظمة

ككوسيك/لم
ا)999أيارمايولم11(اسطنبول،





فميريلمنيملنيمي/لفخلمةرهطة

طتركيةالجمهوريةونيمر
لحكومسيالورنيمر

عنالمنبثقةالمتلبعةللجنةعشرالشطىاالجتماعالى

يوالتجلا~ينللتعهالدائمةاللجنة
االسميتمرالمنلمنظمة

)(الكومسرأ

ا/991أيارمليو/11ء(اسطنبول

السعاده،اصحاب

لمموفرون،المسربون

عشر.الثانياجتماعكمانعقادبمناسبةاسطنبولفياخرىهرةبكمارحبانيسعفى

فيالتونيقكللهممتمنيااللجنةفىالجالاالعضاءالىالتهنئةازفانايضالىيطيبكما

مهمتهم.

شرعناهتد.ا984عامفيالكوسيكانشضةبدأتانمنذعاماعشرامثاانقضىلقد
فيالعالمسادالذيالباردةالحربمناخظلفىتتصادياالالتعاونمجلفىجهومنابنلفي
أماالعوهذهامتدادعنىجهودمنلجنتكممابننتهبفضلألكوسيك،استطاعتوقدالحين.ننك

يعقداالسمرالمؤتمرمنظمةمحافلمنبارزكمحفلوجودهامثبتانعشرىاالشى
الملموسة.االنجازاتمنالكثيرويحققمنتظمةسنويةاجتماعات

تغيراتووسائلهالوليتتصادياالالتعاونسبلشمتجيدةعالميةظروفبزوغومع

االرتقاءهياالقتصاديالتعاونمنالمنشودةالغايةفأصبحتاالخرى.هيجوهرية

االكتفاء~منوليسرالعالميوالتعاونالتكافل~مناالقتصاديوالرفاهلرخاءبمستوىا

الذاتي.



الحكوميألوعاتللمسروليسءانخاصالقطاعيقيمهاالتيوعاتللمسرالمواردحسدواصبح

كوني.االقتصاديكتعاونعليهايقومالتيالركيزةهوءالعامةالموازناتمنكممولة

للتعاونالعملوخطةالجديدةاستراتيجيتناانءللكوسيكرئيسابصفتيصدريىيكجلمماوانه

الراهنةاالجتماعيةاالقتصاميةالقضاياحولالنظروجهاتتباهلبشأنوقرارنااالقتصا.ي

الجد_ة.العالميةاالتجاهاتمعكثهاتتمشى

فيتسهممفيدةتوصيلتلمىءاخرىاهورضمن»تخلصونسوفانكممنيقينلعلىوانني

علىللكوسيكعشرالثانيةالورق~تنظيمهاالمقررالنظروجهلتتبا(جلساتادارة
والفعالية.الكفاءةلهايكفلنحو

بطيبينعمواانللمنوبينارجوء_اوالتهافيانكاملالتوفيقالمتابعةللجنةاتمنىاذواني

اسطنبول.فياالقامة

ممبريلسنبمأن
.رو..00لمبمرربهونبر

الكومممبكأرنبر



سويمانأفقالسيدالمعاليحيةالحتتاالكلمة

التركيةبالجمهوريةكدولةوزبر

المتابعةلجنةورنيس

الكوسيكعنالمنبثقةانمتابعةللجنةعشرالثانياالجتماعفي

)1996ايارمايولم13-11~اسطنبول،





مويطمان.فقالسيالملمعىا~حيةالكلمة

طتركيةبالجمهوريةكلولةوزير

المتلبعةلجنةورنيص

الكوسيكهنالمنبثقةالمتبعةللجنة~الثياالجتماعفي

لم1996ايارمايو/13-11ء(لسطنبول

االسطميانمؤتمرلمنظمةالمساعدللعاماالسنمعلي
انمتابعةلجنةاعضاهالسلدة

الموقرونلمندوبون

عينةفيهنالممتابعةلجنةتعقدهالذيعشرالثانياالجتماعهذافيبكمارحبانيسرني

السابقةللدورةفىعضويتهاتجديدتمانبعدكلجنةتعقدهاجتماعاولالنهونظرااسطنبول.

كللهممتمنيابنويتهماهنشهموانالجدباال~ءارحبانلييطيبفانهءللكوسيك

اليهم.للموكلةفهامفيالتوفق

لهذهبرئاستىننتهالذيالعظيمللشرفتقيريعنلمبباالعركلمتياستهلانلىيطيبكما

التياالمسارساءفيوافربقدرتسهمالموقرةكلجنةهذهاناعلماننىذلكءمرةالولاللجنة

اننيفيشكواليخالجنيانجازها.مسئوليةالكوسيكتتحملالتىنشطةاالكافةعليهاتقوم

لي.ومسامتكممعيتعاونكمبفضلبيالمنوطالواجباداءمناتمكنسوف

الموفرون،المذوبون

فمعوالسياسية»االقتصاميةالساحتينعلىعالميةجذريةتحوالتاالفيىانعقدفيشهدنالقد
عمليةوبدأتالشرتية»واورباالوسطىآسيافيجيدةهولظهرتالباردةالحربانتهاء
كلفىاالهميةمنمزيداوالديمقراطيةاالنسانيةالقيمواكتسبتءاالوسطلمشرقفىالسلقم
منظمةاعضاءالدولعلىهامةتأثيراتلهاكبرىتطوراتاالمرحقيقةفيوهىالعالم»انحاء
االسطمي.المؤتمر



والهرسكالبوسنةشهدتهاالتيوالمعاناةالماسيازاءالشديدوالقلقالبالغبااللملنشعراننا

اهميةعلىاشاداناودوهنامؤخراءلبنانشهدهاوائتيوافريقيا»وشيشنياالقوقازومنطقة

فيماحدثعليهابرهناهميةوهيءالمعاناةلهذهحدوضعسبيلفيالجهودوتوحيدالتضامن
البوسنة.

باستثناءالعالمانحاءكلفيمواتيةاقتصاديةتطوراتالماضيةالقلثئلالسنواتشهدتلقد

االداءانالىالدوليةاالحصاءاتاحدثتشيراذءا994عامفيالمكسيكشهدتهاالتياالزمة

التوقعات.تجاوزةعامبوجهاالقتصادي

الرئيسيةالقوىاحدالطينيةامريكادوكوبعضآسيابلدانمنكنيرفيالسريعالتوسعوكان
قدالصناعيالعالمفياالنتعاشانذلكالىمضافاءائراهنالعالمياالنتعاشلهشذاالدافعة

و~ة.امسعلىامستقر~اصبح

منيعانيزللمفقرا»انالبكهذهاشخصوصاءالناميةانالبكمنالكثيرفان.لكومع

المعيشة.مستوياتفيوتدهوراقتصاديركود

واقتصاداتاورباشرقفيعديدةانبكاقتصا.اتعلىتظهراالنتعاشبشائراخذتكذلك

وبعضالروسياالتحا.باقتصا.يتعلقفيماالتوقعاتاناالءانتقاليةبمرحلةتمراخرىبلدان

مؤكدة.غيرتزللمانتقاليةبمرحلةتمرالتياالخرىاالقتصادات

تقدممنماتحققرغمعملهينبغيمماانكثيرهناثيزللمانهيبينمجملهفيالوضعوهذا

انمطرد.المعالمياالقتصاديالتوسعنحوملموس

ءالموقرونالمندوبون

متباينةصعوباتمنيعانيالناميةالبلدانبينفيماالحاليةاالقليميونالتهخططمنالكثيران
الكوسيك.اطارفينشاطنافينعانيهاالتيالصعوباتمععديدةنواحمنتتماكر:´:..>0الدر..

الصعوباتهذهولياكالمجتمعاجراهاالتيائدراساتمختلفاليهاخلستالتيالنتائجوتعز

انتهاءاعقابفيالعالميةوالسياسيةاالقتصاديةالظروفعلىطرأتالتيالتغيراتالى

الدراسات.هذهمنهامةدروساتستخلصانالكوسيكوبوسعءالباردةالحرب



اعمالانجازالىالمتطلعةالمحاوالتانالدوليةالتجربةمنالمستفادةالهامةالدروسبينومن
والذيوتصاعديمتدرجنهجعلىالقائمالتعاوننحواالتجاهامامجدية.نتائجالتحققطموحة
اثبتالذياالتجاهفهوبطبيعتهاهومرنةللتنفيذقابلةولكنهامتواضعةمشروعاتببضعةيبدأ
النجاح.علىاكبرالقدرةمنمزيدا

يكونواالنتاجالسوقبتكاملالخاصةالخططنجاحانفييتمثلآخرمستفاددرسوثمة

ومصالحالفرديةالوطنيةالمصالحبينالدقيقالتوفيقفيهيراعينحوعلىبوضعهامرهونا
ككر.المجموعة

علىالدليلاالننلمساننااعتقدالتعاونمجالفيتجربتناعمرمنعاماعشراثنىوبعد
التمويلنظاممثلءهانجانفىنجحنافيماسواءبجالءواضحاالمستفادةالدروستلكصحة
انعليناتعذرفيمااوءالصادراتوائتماناالسمثمارتأمينومؤمسةللتجارةاجكاالطول

العملخطةتنفيذلدىاالعتباربعينالدوليةللتجاربتؤخذانفىاالطيحدونىن»ومن
التجارب.هذهمناالستفادةيمكنناحتى

انشأنهمناوروجوايجولةعنهاسفرتالذيالنجاحانالىالمقامهذافىاالشارةوتجدر
لطقتصادحافزاثرمنالحرةالتجارةعلىميترتببماالخاصةالتوقعاتبوضوحيعزن

اقتصاديةبرامجتنفيذفيقدماالمضيلهاتتيحفرصةالدوللجميعتوافرتهقدالعالمي.
حقيقي.دخلوتحقيقالعمالةبمستوىواالرتقاءللتجارةمتوازننموكفالةالىترميوطيدة

عدداشهدقدئلكومميكاالخيراالجتماعالنارتياحىعناعربانالسياقهذافىواليفرتتى
االعضاء.انبلداناقتصاداتعلىاوروجوايجولةآثارلمناقثمةعقدتالتيالجلساتمن

اصالحاهميةعلىالتأكيدبينهامننتائجالىخلستالمناقثماتهذهانتذكرونولعلكم
منممكنةفائدةاقصىوتحقيقمصالحهالحمايةاالعضاءللبلدانواالداريةاالقتصاديةائهياكل
اوروجواي.جولةتتيحهاالتىالفرصة



_الكوسيكانبالخصخصة،المتناميالعالمياالهتمامذلكازاءصدري»يتلجنمماوانه

´´تجاربلبحثعشرةالثانيةلدورتهاالخا-رالبرنامبتخمسررءاالخيرةدورتهافيءقررت
.سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالخصخصة

تجاربهاتتقاسملكيفرصةاالعضاءانللبكتتاحانهوالقرارهذامنالغرضكانولقد
الهام.المجالهذافيالبعضبعضهاتجاربمنوتتعلمبالبحثالمشتركةمشاكلهاوتتناول

بالغةبسعا:ةاشعرفاننيتركيافي.الخصخصةا:ارةفيتنفيذيبدوراضطلعتقدكانتولما

القضاياحولمثمرةمناقشاتالجراءفرصةنناتهيئسوفللكوسيكالقادمةالدورةالن
بالخصخصة.المتصلة

وتحقيقالسوقآلياتانشاءنحوهامةفنطواتالماضي،العكا:امتعلىتركيا،اتخذتلقد

ماليةالزمةتقرضتحينالتركيةالحكومةان_لكالعالمي.واالقتصا:اقتصا.هابينالتكامل

النتكاسةالتعرضشراالقتصادتجنيبفيتافكصارمةتتشنيةابيرتاتخذت1994عامفي

التوقعات.تجاوزت_199oعامفيلعافيتهالتركياالقتصا:استعا:ةانوالواقعثبيرة.

استطاعءكثيرةقطاعاتفياالنتاجيةألطاقةاستغلي~التفيالسريعةللزيادةونتيجة

المائة.فيثمانيةهنيز-~لنمواالماضي»العامفييحققانالتركياالقتصاد

االوروبي.الجوكياالتحاىعضويةالىتركياانضمتالحاليالعامبدايةوفي

~مشتر~جمركيةتعريفةتطبيقفيالجمركيللثتحا.المميزةاالساسيةالخاصيةوتتمكر

السر´ممنالثانىكانونلمينايرشهرمناعتباراتطبق،تركيافانثمومناالخرى.البلدان

منالصناعيةالسلعمنالوارداتعلىاالورييللثتحا.المشتركةالجمركيةالتعريفاتالجاري»

مي.االسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءانالبكفيهابمااالفرى،البلدان

التوافقتحقيقعلىتركياتعملفسوفءوالمالسوالمنسوجاتالزراعيةبالسلعيتعلقفيمااما
االوروبي.االتحادفيبهالمعمولوالنظاماالستيرادينظامهابين



الجمركياالتحادفيتركياعضويةالىالنظرالينبغيانهالىءالمقامهذافياشير»انواود

بلدانمعالتعاونبمستوىاالرتقاءعلىقدرتهااوارادتهااضعافنهشمنمركاالوروبي
اخرى.اقليميةومجموعاتاخرى

منالوارداتعلىاالوروبياالتحادمنالمقررةالمشتركةالجمركيةلتعريفاتاتطبيقوبعد

القطاعوارداتعلىتركياتفرضهاالتيالجمركيةالرسوممتوسطاصبحاخرى،بلدان
االتحاديوفيعندماالمائةفي3ر5لتبئغالنسبةهذهتتخفضوسوفالمائة»في5~الصناعي

اوروجواي.جولةاتفاقياتبموجببتعهداتهاالوروبي

المعممفضنياتاالبنظامتركياكتزمسوفالجمركيةالتعريفةفيالتخفيضاتهذهعنوفضال
المؤتمرمنظمةاعضاءالبلدانفيهابماالناميةالبلدانتجا»االوروبياالتحاديتبعهالذي

االخرىالبلدانلبعضاخاءاتتمنحانتركيابوسعيكونسوفالسياقهذاوفياالسطمي.
الممائة.فيمائةانىتصل

البلدانومنهااالخرى،البلدانمعالتعاونعلىتركياقدرةمنيزيدسوفهذاانوالشك

اكبرمنمركزالىمنفذاتعدالتيالتركيةانسوقالبلدانهذهامامستفتحانهاذلكءاالسطمية

اوروبا.وهوءالعالمفيالتجاريةالمراكز

وشكرا.اعمالكم.فيالتوفيقكللكممتمنيااليكمحديثياختتمالكلماتوبهذ»





عثمانن.~نكسعادةصاحبكلمة

االسطميتمرالمنلمنظمةالمساعدالعاماالمين

عشرالثانيلجتماعحيةالحتتاالجلسةفي

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1999ايار/مايوا1(اسطنبول،





عثمانن.~نالسعادةصاحبكلمة

االسطميتمرالمنلمنظمةالمسا~العاماالسن

هشرالثانيلطجتماعا~حيةالجلسةفي

الكوسيكعنالمنبثقةالمتلبعةللجنة

)1996ايار/مايو11(اسطنبمل،

الرئيسالسعادةمماحب
الموقرونوالضيوفالمندوبون

الثاثيةأورثهاالكوسيكشزالمنبثقةابهةالمتلجنهتعقداذءالخالصاعتزازيدواعيلمنانه

االسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدامكتورمعاليتحياتاليكمانقلانءعشرة

النحاح.كاملجداالهاماالجتماعهذامحثقبأنتمنياتهواطيب

عميقعناعبرانايضا،سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينعنبالنيابةءليواسمحوا

وكرمحارترحيبمنالوفوداعضاءكلبهحبتلماالشقيقةتركياوحكومةلشعبامشاني

التقديرخالصعنلنعربوانناالجميلة.التاريخيةاسطنبولبصينةحلواانمنذسابغضيافة

السيدولغولةءالكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمىءدميريلمنيمانالرئيسلفخامة

بشئوناليفتراهتماممنيبديانهلماللكوسيكالمناوبوالرئيسرالوزراءوئيمريلماز»مسعود
العزيزة.لمنظمتنادائمينومساندةدعممنيقعانهومااالسطميالمؤتمرمنظمة

البندانبينوالتجارياالقتصاديالتعاوناواصرتعرينفيالتركيةالجمهوريةاسهامان
المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولكلجانبمنالواسعبالتقديردائمايحظىاالسلثمية

انعتدالذيوالعشرينالثالثاالسطىالمؤتمراشا،كبيراهتمامموضعكانكماءسلثمياال
.199oاولكانونديسمبر/شهرفىغينيابجمهوريةكوناكري،في



الرئيسرءالسيد
المدينةهذهفيانعقادهاالمقررالكوسيكعشرةالثانيةللدورةاالعدادبهالمنوطءاجتماعناان

السبلفيالنظريواصلحيتخاصةاهميةيكتسبانماالثانيىتشريننوفمبر/شهرفينفعمها
منظمةاعضاءالدولبينفيماوائتجارياالقتصاديالتعاوناواصربتعزيزالكفيفةوالوسائل
انعولسةبظاهرةيتسمالذيالعالمياالقتصادفىالحرجالمنعطفهذافياالسميالمؤتمر
عملثقة.اقتصاديةتجمعاتوبقيام

عنانمنبنقةالمتابعةللجنةعشرةالثانيةاندورةاعمالجدولفيبنداهمنفيالصدد،هذاوفي

االقتصاديالتعاونتعزيزتستهدفالتيالعملخطةتنفيذحالةبالتحديديتناولالقوسيك

االسطمي.المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماوالتجاري

للكوسيكالعاشرةالدورةاعتمدتهاالتيءهذهالجد:ةالعملخطةتنفيذفان»االمرواقعوفي
االسراعمناالعضاءالدوليمكنانينبغيءكسابقةاالسلثميةالقمةعليهاصادقتوالتي

القرنتحياتلمواجهةاستعدادااكثريجعلهابمابينهاهفيماالتكامل«أالقتصا.يةتنميتهابعملية
والعشرين.الحادي

التجارةمنظمةانشاءفيخاصةبصفةتتجلىالتيالعالميىاالقتصا.عولممةظاهرةان

اعتما.خلل~منالقوميةاقتصاداتناهياكلمودعمةءذكرهسلفحسبماتقتضيءالعالمية

النظاممنالمكىاالستفادةمندولناتمكنوالتيالحزمةالملثئمةاالتتصاديةالتشريعات

معظمها_رجالتيبلدانناتهميثرمنالمزيدتلثغيلهايتسنىحتىانجد:ءالعالمياالقتصادي
نموا.االقلالبلدانفئةضمن

انالمنتظرومنمستمر.نموحالةفيالعالمياالقتصادانالىاالشارةتجدرالحقبة»هذهوفي
تقريباوهوالمائة،في6الىءا996-1995الفترةفيالناميةانللبكالنمومعدليصل
الصناعية.البلداننمومعدلضعف

ويرجع.االعجابالىيدعرآسياشرقجنوببلداناداءانحظةمكينبغيءالسياقهذاوفي

بلدانبينالتجارةحجمزيادةوالىلبرامجها»الهيكليوالتحرراالتساقالىكبيرحدالىذلك
االقليم.



اجلمنجهدكلفبنلانءالكوسيكاطاروفياالسطي»المؤتمرمنظمةفيعليناوينبغي
االقتصاديتعاراننالتعزيزالجهودكافةمواصلةعليناينبغيكمااالنمائي.االتجاهبهذااللحاق
بينالتجارةحجمزيادةاجلمنجاهديننعملانعليناءذلكتحتيتىلنايتسنىولكيوتقويته.
بأنهالتذكيرينبغيكماالمقبل.القرنحلولمعاالقلعلىالمائةفي2•الىيصلبحيثدولنا
يتراوحزال>ماانهاالاالخيرة.اآلونةفيطفيفةزيادةشهدقدالتجارةحجمانمنالرغمعلى
المائة.في11وا0بين

الرئس،الميد
بالغةبعنايةاعتالتىالجيدةالعملخطةتفيزهىالتحياتهز»لمواجهةوسيلةافضلان

للتنمية.واسعةآفاقابلدانناامامتفتحوالتى

تقدملكياالعطماءالدولجميعالىنداء»العاماالمينباسم»اخرىمرةاوجهاناودلذلك

العمل.خطةلتنفيذالطزهةالمساندة

اوللقطاعيةاالجتماعاتاستضافةبقبولتفضلةالتىاالعضاءالولىتتمكناننأملكما
منومتابعتها،العملخطةتنفيذآلياتمناليتجزأجزءاتعتبرالتى»القطاعاتبينلممشتركة
الدعوات.هذههملمنألمزيدكقيفينأملكماقريب.عمابوعودهاالوفاء

خطوةيشكلالتجاريةوالمبادالتاالستثماراتمجالفىالتعاونتعزيزفانالسياقهذاوفى
الفعلى.التنفيذموضعالعملخطةوضعاجلمنمهمة

الرئيسرءلمسيد
االستثماراتتعزيزاجلمنالكوسيكاطارفيعيدةصكوكمشروعاتوضعتلقد

هذهاخرويتلثلسلثمي.االالممؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيمابالتجارةوالنهوض
بدأتالتيالتصديلوائتماناتاالسثماراتلضماناالسلثميةالمؤسسةانشاءفيالمشروعات

للتنميةاالسطميالبنكالىخاصةتحيةالمناسبةبهذهنرجهانونودالماضي.العامفيعملها
اطارفينبكتاخرىعديدةبمشروعاتفعلمكماملموسواقعالىالمشروحهذالترجمة

الكوسيك.



الرئيس؟السيد

اآلراءتبادللعمليةاالعداداالجتماعهذاخلكرسنبحثهاالتياالخرىالمهمةالبنودمنان

ستجريوالتيالخصخصةمجالفياالسميالمؤتمرمنظمةاعضاءالدولتجاربحول

نبىالثأتشريننوفمبر/فياسطنبولفيستعكالتيللكوسيكعشرةالثانيةالدورةخلكر

لتهيئةاالخرىوالمؤسساتاالعضاءبالدولاتصاالتهافيبالتعلالعامةاالمانةشرعةوقد

فيتعقدالخصخصةحولدولية_وةبتنظيمانقرةمركزوسيقومالحوار.لواالنجاحاسباب

خىالموضوعهذاحولسيجريالذيالنظروجهاتلتبا.ل~االقادمالشهرفيباكستان

القادم.نوفمبرفيالكوسيكدورة

وجميعاالسطميالمؤتمرمنظمةاعضاءولواكالمتابعةلجنةانفيشكادنىواليخالجني

الهامة.القنيةلهذهآلواحباالهتمامايالءفيتستمرسوفعنهاالمنبثقةالمحنيةالمؤسسات

وانالخاص»التطاحالىمتقمةاولويةا~ءتواصلالمنظمةارنؤكانعلينايجبوهنا

مبا.راتيطرحانالسفنالمحلبسلثميأالواالتحا.والصناعةللتجارةاالسطميةالغرفة

النشاطعلىالقدرةمنمز~االخاصالقطاعاعطاءالىترمييروالتكباالشا.ةجئيرة

المنظمة.سياقفيوالحركة

التيالتجاريةالبعثةحققتهالذيالنجاحعلىاالسلثميةالغرفةالىالتهانينزجيانويسرنا

االسلثميةالغرفةانعلمنااذوانناالماضي<.يسمبرفيافريقياغربيبلدانبعضالىتهااوف

االستقلكرء_يثةالوسطىآسيادولالىاخرىتجاريةبعثةالعاجلالقريبفيتوفانتعتزم

اننفسهاعلىآلتسلثمياالالمؤتمرمنظمةانمنانطلثقالملخطوةبهذهفرحبأنأالاليسقنا

~نلاالنتفيسبيلهاتعترضالتياالقتصاديةالمصاعبتذليلعلىلعولهذهتعاون

السوق.اقتصا.الىالموجهالمركزياالقتصا.

~التيااليجابيةالتظوراتعلىالسفنالصحابملثمياالاالتحا.نهنئانلنابطببكو:
الشركةهذهنشاطبدءعلىيبقلمانهعلمناو_انبحري،للشحناسلقميةشركةانشاءصوب



اعضاءلرغبةوفقاجدةفيللشركةمقرتعيينعلىالسعوديةالعربيةالمملكةتوافقاناال

وافربقدريسهمسوفالشركةهز»تأسيسانفيوالشكالسفن.الصحاباالسطمياالتحاد

االعضاء.الدولبنفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتحقيقفي

للجمهوريةاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالعاماالمينباسممعرباءالرئيسسيديكلمتي»واختتم

المقررالشانيالموئلمؤتمرتنظيمفىبالنجاحلهاتمنياتنااخلصعنوشعباءحكومةالتركية»

فياالعضاءالدولجميعانفياالملكلويحدوناانمقبل.الشهرفياسطنبولفيعقده

االهمية.البالغالعالميالحدثهذافيبفعاليةتشاركسوفالمنظمة

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسمجميعا.لكموتكرا





عشرالثانياالجتماعأعمالجدول

عنالمنبثقةالمتابعةللجنة

الكوسيك

)1999مايو/آيار13-1ا(اسطنبول»





امأل:ماالاال

عشرالثانياالجتماعأعمالجدول

عنالمنبثقةالمتابعةللجنة

الكوسيك

)1996مايو/آيارا3-1اء(اسطنبمل

االفتتاحيةالجلسة1-

المتابعةلجنةلرئيساالفتتاحيةالكلمة-

مياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمة-

الوفودرؤساءكلمات-

االعمالجدولإقرار2-

سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعيتقرير3-

t-المؤتمرمنظمةدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض

االسطمي
Cl-التصديرإئتماناتلتأميناالسطميةالمؤسسةانشعلةحولللتنميةسلثمياالالبنكمنمرحليتقرير

االستثماروضمان

منظمةبلدانفيالخصخصة´´تجاربحولالنظروجهاتتبادللجلساتالتحضيريةاالعمال6-

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةخلكرتنظيمهاالمزمعاالسطمي´´»المؤتمر
v-للكوسيكعشرةالثانيةالدورةأعمالجدولمشروع
اعمالمنمايستجد8-

التقريراعتماد~9

الختاميةالجلسة~10





منمقدممرجعيتقرير

االسطيالموتميلمنظمةالعامةاالمانة

عشركثانياالجتماعلحى

ككوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1999أيارمايو/13-1ا(اسطنبول،





العاما)ميه.فقويو

سه~5االزكرلعطه

أفو
متابعةللعفةمحوةفيةاغهوةاالو

وهوالقبهققحادء9او(رالعقهلجلة

لممحيط(اك

القركعةالجمروية-ا~ل.

الاه16الحجةذو24-26

م)1992مايو11-17(

<محيطالطوإهوازتتحتالجاويةا(نتطت
للجةعرةيةاكالدورةالوالمقد)اإلمالمرالمزتيلمظمةالعاماأل»زتقر_!ذ
:االليدالتاطعلىيملالمابعة

>والجارياالقعاديوذالعاتقية

اإلقصاديبالقاوألاخامةاألماميةوالظاالتفاقياتعلىوالمصادقةالر_وضعية

0اإلعالمىالمزتيعظمةفيعناء6االدولبين
المزتيلمظمةواالبهةالمحمصةوالمزماتالفرعيةاألجهزةألنشطةرامعراف
»االقعاديالمجالفيوالعاملةاالعالهي

)I(كلميه.)والعهاوراهكعحادوالععاو

لمالهبيه.فيماادقعحاددائتعا«م.فعزيرإلرالجديدةالعما.خطةتنفيذ)أ
:ادمه.

جديدةاتيجيةإمقو~بوضعاحوهيكلجةمرالساداإلعالميالقمةمزتمرلمحلف

سةاألولىالحطةعلىالمصادقةمذالعالمفيطرأتالتىالخوالتاالعبارفيتأخذالعمللخطة

عملخطةوضعةءاحوهميكرعايةتحتاالجتماعاتمنسلسلةعتدوبعد0م1981



وقد0الخطةهذهللوميكالعاثرةالدورةأقرت،م1914احوبرشهروفيجديدة»

الفترأفيالمغربيةبالمملةالبيضاءالدارفيعقدالذيالسابعاإلعالميالقمةمزتمرعليهامادة

0ما994ديسمبر15-ا,.من

:فداالبعاإلعالميالغمأمزنروكان

فيماواتجادرياإلقتعاديالتعاونتعزيزإلىائواهيةاعماروخطةاتيجيةأإلمقاعتمد-1

0للوميكالعاشرةووةالأقرتهماالليناإلسالميالمزتيثظمةاألعضاءالدولبين

التنفيذخالزلتنقيحوقابلةمرنةكامةمياميةويقةاعمارخطةاناتتديرههرمب-2

0واتنفيالبالمتابعةالخاصائفلفيعليهاامصوصماألحكمعتمثيا

~نا~_الخبراءفريقاستضافةإلىاآلجالاقولبهفيادرآابإلىاألمحكاهرل0الددعا-7

0وتنفيذهاالعملخطةتتابعةاهذدرالنثارفي5عتلرحاتشتكاتاته

عراحادياالجماعالىالجديدةالعملخطةتفيزحررأتتر_العامةمأنةائهعر~

•ام995فرفبشهفي_مطبولفيعتدالذيالكوميكللجة

بعقدالمعلقةالغيميةالغيةنارالماالموموعهذدحولوامهامدافياللجةوناقشت

اللجةرأتوقد0العملخطةفيالمحددةالعرةالمجاالتيفطرالقطاعاتبينمشركإجماع
حطةتيذفيللبدءالقطاعاتبينكمتواحدإجعاقيعقدأذعوفاأنهالياةهذافي

إجعاقمزألخربعتديقفىاألولويةأسادروعلىعمليةألخربميدجاألخذمجدرفإنه،العمل
0األواليتأمامروعلىسأآذفيربعفبعفيامرتطةمجاالتعدةأوواحدمجالولت

عاتواإلبتالمختلفةالقطاعاتاجماعاتإمفانةالاألعماهالدولهيعاللجةودتت
>القطاعاتبينالمشركة

:االعفاءالدليهروالعبادا.التبارةكلحيةمبالقرالتتعا»ذ.دأ
تظر~توإشاءالعدادالمقةاتراخهالالزمةالمبادراتالكرميكلجةآقذت

•الجارةمجالىخامةرذالعا



فيالجارةوزراءاعتى»م1984نوفمبرههوفياألولىالحوميكانعتاددورةفي

0اختصاصهممجالفيالعاونإحاياتلبحثبانظمةاألعضاءالدول

واتحذواالتجاريانجالفيولوياهتاألربعهبتحديدالتجارةوزراءقامالدورةهذهفي

المؤثرعظمةفيعضاء6االرلبينبالتجارةللهوضاألجارالقصرالبرنامج~تفيذحولقرارا

>معيامثارينلتفيزتومياتذلكويشملاإلمالمي~،

خطألثالثبصياغةهةاثاخاتاالفقاألولىدورتهافيالحو~لجةتاعتمل

لمويارأجاللاألطهئعئةةأياألعنا،»ا~ولبينفيمابالتجارةضللداألطرافمعددة

المعدداإلعالميائقاصةواتحأدءاالعماراتوخمانا~يرقروضتأمينخطةامجارة،

اراضافةاالنظمةطذه_رفظا«لمحاروتشفيلتغيهفىامجلاتقددروبلخه0األطراف

:يلرلمحماكامبثأراالسالميةانابالبينالجارةتعزيزفةالحاداجلرد

:أمهااهولألتجارةقمريه.ملطاا)1(

اامالمىالبككلنت0~أةالىالكوميكقباعز5روعاكهذااقواحةلد

العاشرالويجماعانهتيالتجارة،لمويارأجالاألطولاخعلةإقرارةفد>دبغينللية

وضعتوقد»األردنمحاحمةبعمانم1986ماومرشهرفيالعقدللحيةاإلسالميللبك

رفياللعبتجارةلليوضوأداةوهيلة~نللتقيةاإلمالهيالبكإطارفيالخطةفذه

..المديرعلرخامةبعفةالوكيرمع،المظمةدولبينالتليدية

تمويلبرنامجلحملم)1187(ال1407عامفيتفيزهفيشرعالذيالظامحذاإن

األعضاءولاللبينفيمايةاكليةنموالتجالتهتصديربعملياتالهوضالىويهدفالواردات

عملياتةلغانلشهرا60-6بينتوارعاتلفقالالزمةاالموالبتوفرذلكويتم0با~

إبريلىنهايةرفى•لطمةانبلل_ز)خربلدأىإلي`لحطةافياألعضاءالدولدنالتصدير

ديارمليون151ا~تمامسالحماإلجاليوبلغالحطة5هذفيبلدا2,.محتثار»م1114

البلغفان<إمالمىديارهليولة150بمبلغللتقيةاإل~هىالبكمشاركةوبعد،إمالمى



ديارمليرذ12•ر1للخطةالمكتتبالمالرأسبلغ>إسالميديارمليون309يصبحالمترفي

بمقدارللخطةعملية149إ_ارةةالغتىنفسوخالر•البنكمنمليون7~نما!~ص

تمويلاطارفىوذلكأمريكى)دوالرمليون48tر39(إسالميديارمليون328ر62

0أجالاألطولالتجارة

)l"(<ا~دداةوإنتماداالهتمارلتأميه.ميةأإلحهالموهمةإمنا>

ان~~وحو~•التجاريةالحبادالتتقيةميدانفيآخرها)مشروعطنا(

اإل~هىابنشه~),كوسيئهمنوبطلب0التهالصادروإنتمانسثمارااللتأمينمالمية6ا

~وا~ا~تي0ا~~لىاخومسةانشاءاتفاقيةادواعلائمئلوبةالجدوىبالرامةللتنمية

وحثءاالتفاقية5هذعلىالبكلمحافظيمجنىواقوعليه,ماة96أكتورفيكومسيك

اخآصااللمحتتابقيمةوستبلغ0المشروعمالرأسفيباالكتعلىا~فياألعضاءا~ول

>مسة)المزهالرامىنصفأيمإمالميدينارمليون9>بالبنك

وتدفقالتجاريةالعملياتهحجمرفهفىتملالمؤسسةاهدافبانالتذك-ويجدر

~ار~اال~ءا~ولعلىمتتتصرالخدماتاننمو<االعضاءالدولنهمشماراال

•ا~وا~البكلدىالصادقتىوئاقاودعتوالىعليهاوالمصادقةاالتفاقية

الصادراتوإنتصأناالصمثمأرلتأميناالعالميةالمرسةانالىكذلكاالهثارةرتجل

>للتنميةاالمالصالبنكعنمتفرعامجهارا~أل

0ا)995يوليو1,يومتدمينهاةقدالمرسةهذهبأذنذكركما

ثرأعر~ا~لأعقدا_يءللوهيكعشرالحادىاالجتماعواشاء

بانشاءيصلفيمالقد)منماتحققللحيةاالسالمىالبككلعرمنى)»1995~نبرفي

البنك»رعايةتحتالصادراتوإنتمانمشماراالمين9مزمعة



منبذاللماللتنميةاالعالمىللبكوتثدىها~هاخالصعر.احرهيكأعرمت

الدولتوناثلءاحوهيكمثروعات_نالحامالمشروعهتةبجاحيجزحتىدجو

وأالاكافىبعدلحتتبولململمزمةالمئةا~نماقيةهذهعلىتصلقرو/أوتوقعلمالىاالعضاء

0االمالميالرقرعظمةبلداندنمنعددرأكنفعهايعملكيذلكالتادران

~رةانثانيةورةاللJ!الشاذهداألمفعالتقريراللتنميةال~هي1البنكو~م

0ميكا~متابعةللجنة

:اذاالهودالمنعه~8اههآلمةإنحاد(~)

فىمحغاء6اا~ولبينفيماالتجاريةابا«التتقيةلتنمانا~ندرنظامااالتحاديثلى

•_~•ن0بمئلبالمروعبدراسةللحيةسالمىاه«بكوقاد،االعالمىؤا«مفثمة

للبكهاشد_عنام992عأمفىالمعتدة!المةرتياد.{ألكو~جةأعربت
االدنجماعافالىوقدمهااف~االطائسرأةسةاالمهااتذ~قيةاسكسارالنهللحيةاالعالهى

ريةمجمهوالقاهرةفىعقدوالذىاالعناءبالدولالتديةوا~تيةك11كالبفنى9

االتفاقيةعلى،مبديا،المذكورةميكالثدورةواشتوقد•0199>متامفىالعريةمعر

فيالقديةواللطآتالمركزيةالبوكمحانظر_ندرةاالالوهياتعلىوهدقتحةالمتت
>ا~روقهذابأذاألعماهالدول

:ام)5tأكوبر2ه-22ز0امقبولفيالمعتدةةالعا~الكوميكدورةإذ

رنهاألعضاءالدولعلىمحعمتقداإلعالميرالمنلمكمةالعامةاألمانةأنتجل

البكهأعلالذياالطرافاتعدداإلعالميالمثامةنكأمحوتىالموزجىاالذا

0السابقةدورتهافيالحوميكوأقر-للتقيةاإلعالمي

:بشرطيهامقامةاتفاقاتايرامىاألعضاءالدولتأعو



.::ه0.أا0»ا)تدما´:<؟:.i2-96/REPJ»~3)9(امحرت

لحونوانتنطعااتىباللعيتعلقفيمامرنةاءكورةاالتفاقيةلحونان)أ

طوكىءامامىعلىاالنضمام

والقوانينجهة_-والتجاريةاالقتصاديةاالنظمةبينالقانعةللفروةنظرابا)

فان»أخرىيييةمناالعضاءالدولفىالعملبياالجارىيةالنتلوالتشريعات

فىالراغبةاالعماءالدولمنفرعيةمجموعاتبينرمتباتماصةلتاتفاقيا

مةللمتكاإلسالمياالتحادإنشاءفيالمتمثارالنعانيفيللليلخدمةفيياالمشاركة

0األطرافدةالمتعل

ولاللئاعالةا~ادهىأبلالذىللتنميةاالعالمىبالبنكأثادتهالوقترنفوفى

>إليهاالنضمام,الننئا)هذاانشاءعلراالعضاء

)t(ويةقبمحلو-د~ءافث:

~.رنامجل~راو)قد»م1984عامفىعقدتالتىميكلكاالولىورةاللتبت

نببائتجاريةلتهللمعلوماثبت.`نثاءواوصتاالتجاريةالتالبادلتعزيزاألجا~~رتغيذى

لماحرنثرها0>وتحليلهاومعاجتهاالتجاريةماتاهالجهتعيارار~فاالعضاءا~ول

>متعمليها

اجراءات~لجدوىدوامةباعدادالجارة~االسالمىا(ركزلحليفةوقد

وهنحالتهاال~صذاتاالعالهىازتمرعظمةاجهزةمهبالعاونالثبتانشاءوتريبات

•اخرىدولية

يةاكالدورةالى.جدوىدوامةالجارةلحيةاالمالىكز11قدملذلكنيجة

االما~لنمعلوماتانظ)تطويربيدفالجدوىأرامتواجعةفريق~نوة•لكوميك

الدولفىونرماالجاريةالمعلوماتزهعكنقرأكبرجحينهاءزأمرولعدةيطح
مكاياتلالاالملمخدا)االوتأيناالزدواجيةوالفاءمالىائهالمزتميعظمةJاالعفاء

•االعناءالدولJجودةال



مديةم119)مايوشيرفىاعقدةالكوميك-بصةللجةالعاشرةالدورةأبدت

المعلوماتمبتا~لالحز8االوللالجتماعآرياحها،كيةا-ريةاجمهوj,امطبول

للحيةاالعالهىوابنها~رةلتقيةاالعالمىالمركزدزكارتبار~مةنظمالذىالجارية

199يارا.21-ا»الغرةخاللانعتدالذي tالمرتطةالمثاكارلبحث»البينا،بالالوم

>وريةالشرالبياناتاعدةوانشاءاالتالمرالحزبينإل~وأل

العريتاالهاتفىقدماالمنع.الجارةلحيةمراالمالائرك>..اللجةملبت
الباريتالمعنوماتشبكةمال6مراكزمعألريقبالعاوذللبياناتقاعدةأشاهJlاميةال

>ميكالكللجةةالعاشالدورةالالمذلةمذدءن_تةورفعالبك,

والبنكالتجارةلتنميةاامالهىالمركزنهكاربذكاالتىدللجيهحاتثأ>ن8أعربت
والشبكةالتجار~المعلوماتشبكةJ~مالسةدراماتتنرلللتنميةاالعالمى

>أيجيا•والتردتللسلاالعالمية

المثيوعينبتنفيذقيتعلتفيمااحرازتيتوالذىبالتثأمكر~اهئالحعلىوافتت
»االعالمىتراكلمنظمةالعامةهانه9اخاللدنوذللئه

)Q(القتجاوييتةاهفخليياقدمفطااءافحة:

،احومسيكللجةنيةواكاالولىنالدوريهىزدرةاالالعالقةذاتراتللتراتفيزا

الدولبيندريةالتبلتهلالفضليافظادانشاءحولدراسة،التجارةلقيةاالعالهىكز9اأمحركا

الدورةطرف~نلظامبااحأمةالوثائقاقرارfJ>االعالمىاؤتمرعظمةj,ااعناء

كلفتو:تى,)1190أ~بر1>-7ةالغتخاللائنهقدةالكوميكللجةالسادسة

0كورالمنهالطامتفيزبمتابعةالعامةآالط-



بالدولا~صال»االعالمىالمزتميلمظمةالعامةاالمانهمنالحر~بنتكبتا

البلدعلىالموهة(لدولوحتاالطاريةا~مفاقيةالى(فضمامهااجراءاتفىللعجيل(العضاء

وعلىالحو~عبواوثائىاطارفى،ائمرحةاالميازاتقوانيتادلفىذلكغضونفى

اإلفتيازاتشرنالقادمةللمفاوضاتتشيدابأنهاواليةنمومثاوراتاجراءفىالشروع

>المذكورة

:)ا914ابحربىفىامطبولفىالعدةميكلكالعامرةالدورةإذ

الدولبينفيماالتجاريةتفمنليهاالنظامالنشاءاالطاريةتناقية6اائأ؟وتياحالحفت

0~وا~دتللتوقيعجاهزأامبحتقدمبىاالمالةائأبتظتعناءائه

صادقت~ا~مغاقيةوقعتقدعفسودولة)14(انايناحوط.الالال~~

انا~نعاقيةعلىبعدتعمادتىو/أوتوقعلمالىاالعضاءالدولوحتميا(هالعلييا

هزمكرقتاقربقىذلكتشعل

30ريحطمحتىاالطاريةاالتفاقيةعلىوقعتعضوادولة)1،ا(اهاراال~رة~.

ءتشاد,تركيا,الفأل.وهىءالعامةاألمانةلدىفرةاتمات~وتم»9151~

»غيباءفلسطين»العوديةالعريةا~ءالسودان»الليبيةا~_ا~~رآلءا~و~

الحا~رون»المغرب»االيرانيةاالسالميةريةاجموءفاسوبوركيا»أو~اءردئهاال»نىته

المعويةالملةءالوكيةالجمهوريةوهى»عليهاربالتدةآمت~~واأل,وا_~ن

مداعيهشهIالجمهورية,االعالميةباكستانريةلجدءالليبيةا~يةا~~~ء~~الآل

_زعثرةوسادقةتوقيعبعداغعولساريةاالتفاقيةوستمبحءا~لوبيررآلا~يوا~

0عليهااالعفاءا~ول



:ييروالمةالمعايير16(

الىتهدفمهجيةصياغة)ا514عامفىاالولدورتهاىسيكالكجةتورت
الجارةتقية~قالىالعقباتازالةالسيااالعضاءالدولفرالمسهلةالمتا_ربينقالويت

بدورحاليايقوموالذىللمقا~ركىالتالمعمدتكليفوة0المظمةJاالعناء)اول.يذ

»المروقويتةباعدادتيقجة

متابعةللجةعثرةاالنيةللدورةالموضوعهذاعنمرحلياتشريراالعامةمانهائهقامت

تقريربوزيناللجةونوهت0ام99نوفمبرهفىامطبولفىتعقلائتىا~~

27و26يومىعقدالذىالثياميةاحغاتالموبتوحيدا~ناءاهبلغريقاالداراالجتماع

والمقاييدرللمعا~راالعالميةللعظمةاالمامىالظاموهشروحءلبامطبد1994ابر_ر

0االعالهىالمؤترهنئتفىعناء6الا´ددتلىازدنوالى

••,د•....
:5JJعئر`حاديةاالحوميكأرردفإن`اخرىجياهن

إعادةJ!مكن،رقتأقربفيتادر،أذاإلعالمىتراكلمظمةالعامةاألماتز0ملبت
والمرارين،والمقاييرللمعايراإلعالميةاندولئفئمةاألماميمالمظمرروتعميد

0فيهالرأيوإبداءللراتاإلعالميةوالغرفةاألعفاءالدولعلى

علىبعقيباتهاالعامةاألمانةتوالأذاإلمالىتمرانزعظمةفياألعفاءاذالبلدناشدت

»ما951شباط/فبرايرنهايةأقاهمرعدفياألساسىالفشاممروح
علىالقياسية،امغاتللموكرالتالمعهدمعرذبالعاتعمل،أذالعامةمانة6از0ملبت

اإلعالميةالدوللظمةاألمامىالظاممروعلقيحاخبراءن0رلغرةاجمارتظيم
أذالعامةلألمانةلحناالجماعهذالعقدوا~دا0والمرازيزوالماسروللعار

فريققيطوأذاألمامىمالنةمروعفيبآرانهاموافاتيااألعماهالدول<زتطلب
انوظفيزكباراجماعخاللالشاذمذافيعنهااالعرابةالتيباآلراءعلماالخبراء

فيالمابعةلجةعلىالمقحالمروعتهرمزوأأل•عرةالحاديةالدورةقبيلعتدالذي

•عرنىاكاجصاعبا



لدراسهاألعضاءالدولJ!األصاسيالنظاممئمردوعأخرى»مرذاهاهأ،األمانأأر~

0فبهالرأىوإبداء

>والماعةللجارةاإلعالميةفةالفإلىنشهرالهأرسلتكما

تيامالحفحول)1995~ة.17بتاريخعملنملمئةدزمذكرةالعامةاألمانةوتلقت

0)اماميالطام~وععلى

~مية8االتجاريةألمعارهإقامة)7(

نوفمبر8-9الثترةفىاممئنبولفىالمنعقدةللكوسيكعثرةاحاديةورةاللان

رآالغتفيبنجأحأقيمالزراخامراالسالميالتجاريالمعرذرنجاحبأرتيارالحضتءم1995

0االيرانيةاال~هيةربأباجحسرائأبعبم1994يرليد21-16من

!(مالميةئئفرفالعاماالمينتقريرعلىللكرسيكعثرالحاديةالدو.ةاطلعتأن~

فىميقاممرالسادالجارىاالعالمىالمرضانالتشدييمععلمااحاطت،ضوعالبشأن

وبأنءونيسياأنلريةبحمهوجاكرتافىام996االولتشردنبرمأك2v-22مابينالفوة

كزالىممبالتعاونم194عام~حالللبانفىميتاماالبعالتجارىاالفالمىالمعرض

وغوهاللتقيةاالسالمىوالبكوالدعةللجارةاالسالميةفةوانالتجارألتقيةاالسالمى

0اعرضينهذينفىشعاليةالمشاركةاالعناءالدولالكو~وناثماتالمعية.المومساتمن

لحيةاإلمالمرالمركزقبلمنجاريةالحغسراتفإذر0االدللمعرفيبالبة
لضعاذمجاكوالتسيقىاجماعإلىدعيايزالكوالماعةللجارةاإلسالميةوالغرفةالجارة

المعرض>تظمغار

اإلهة~الموقمومننمةفيداهعخاءرالدونفيدالخأمحةا~عأتربعينا~ون)8(



فياألعمالرجالبينفيماالتجاريةا~مماالتلسهيارقراراتأيضا~ميكتاك

أواالعالمية)~ريةاهارضاقامةأئا،أواحوهسيكابساعاتهامشعلىاألعضاءاهولى

0اشأنبهذا~حةاالجماعاتأثا،

بونوفه8-5منبزكباامطبولفىعندكالنعرةاحادبهالحومكدورةإن

:منهاأدرنوولتهفدم1115

االجتماعوتطيمالمتنافتهاالعربيةمصرلجهوريةحكومةوتقديرحاامتتانعاء-تربه

2إلىأيرل/مبتبر70دنالحرةفيءالعريةمصرلجهوريةءالتامرةفير»الحاهللتطاعاالني

للغرفةالعامةواألماناالتجاريةللغرفالمصرياالتحادمعبالتعاونم»1999أولتثرينألحتوبر~

0اإلعالمية

وبماآخاص،للقطاتنياكاالجماعفياألعسرررجال«نرك-دشاو~ةتوه

»مو~تهلمروعاتالومارإلىأفنتتهيديةتاتاهز0ااجماع.لكخاللينهمجرى

إعالذااوفيالخاصللتطاعانانىاالجماعتتريرفيالواردةميآتيا-علماقيط

•ةالتات

افر~لتاتحاداتشجيهاإلعالميتمرانمنظمةفياألعفاءآبلدان~رهاتتناشل

تفريزابرامجهافيمحمةوالممااإلعالميةالغرفةمعللتعاونإطاروضهمحلرواهناعيةاتجارية

0اإلعالميةابدانبينفيحاوااسثمار~رآ

لمملىالرابعاالجماعالمضافةأوغدالجهوريةدرالمقدمللعرضمتارحاعنتعرب

>احآصالقطاع

برنامةوالقاعةللتجارةاإلمالهيةالغرفةمنوفداأنإلىاعتديرهعااللحارةوتجر

وغامبياومواليرنغيبالجهورية:فىإفريقيةبلالنأربعةزارداوودأيواكاعيلاثيخ



كوينفيالزيارةفذهمكتوقد0ام99oوديمولمبر0مهريخاللوذلكوالفال،
منرفووفإفريقيافيكلمعةهذهفياألعمالرجالبينوالجاري~قماديااللعاوأل0افرمر
>االعالمىالمزتيعظمةفياألعضاءالبلدان

لةاكالعموميةحقيهاعقدتوالماعةللجارةاإلعالميةالغرفةفإذأخرىناحيةومز

أيسمو1-4_ن(مألي)باماكتافيالمفيذيلمجلهاوالعشريزاالمةوالدورةعرة
•~,ممر

•االسأبهذهباماكوفيمعرهوظوقد

.الكوميكبعةتبحةفإذالمسألة،فذدمعمقبحثوبعه

اعمال~ولفىمثماربدادراجعلىللكوميكثرةالالدورةوافت
دية»قصااالميعالموابأذائظيوجياتتبادلللمدو_نييحللكوميكالالحقةاالجماعات

•االعماءالدولتهموالىالحاليةالعالمية

أوروجواىجولةنجاتمرمتورادراجعلىفلكوميكالعاثرةالدورةوافقتكما
فىاالعفاءللدول)خارجيةالتجارةعلىالدوليةالجارةعظمةواناءالجاريةللمفارقات

•للكرميكعرةالحاديةللدورةريىكمرفوعاالمالهىاترالزعظمة

بعةتللجةعرةالحاديةالدورتةالعملورقةالكوميك~مكبقد)
حولالظراوجهاتلحبادلاجماعاتلنيراتمازهايبرىالىالوبياتشأذالنرعيك

•أوروجراىجولةنجت



الكرميكمابقةللجةعشرةالحاديةاللورةطلبت»بعمقالوضوعهرعتانا~

ملالدوليةا~تمنوغوهااالعالمىالمزتميلمظمةاالبهةالملةذاتافياتتتمان

والركز<االسالميةانللبلهللريبواواالجماعيةواالقماديةاالحصايةالبحوثمرلحن

ومز_و:لصاعةللجارةاالعالميةوالغرفةللحيةاالسالمىوالبكالجارةلحيةاالعالمى

فذاحولمرجعيةلمحوالتامه»العديةامجارةوعظمة(االولحاد)والحيةللجارةا~ةاالهو

الموضوعات<ماتأهئيهضمن,الحياتهذهدزائقدمةالمذكراتتفالاذو~ز0الموهوع

.أآللية

بانشاءا~ةاتوالتطو.التجارية~وفماتأوروجواىجولةلتانجعا)تقيير-1

0العالميةالتجارةهظمة

الدولبينفيماالتجاريةالعالقاتفظور~نأوروجراىجولةالتفاقياتعامتتيبر-2

هميةاكوالدرلالحتتالمة

المزهرهمظمةفراالعمنا،للدولالخارجيةالتجارةعلىأوروجواىجولةاتشاقاتآثار-7

>االعالمى

الحوصكدورةتتر<الممآلةهز»حولاكتالبياناتونأقتمجلةأن.~

أنيامياأموواعشرةاحادية

واالجماعيةواالقماديةاالحصايةالبحوثلمركزوالمتديرالشكرىزتعرب

للتجارةاالهالهيةوالخرفةالجارة،لتنميةاالعالمىوالمركزاالسالمية،للدولللريبوا

وتقديوبإىادلقيامهمواالنكاد»العالمية،الجارةوعظمةللحية،االسالميوالبكوالماعة،

>األعضاءالدولعلىوانعكاماتهاأوروجرايجولةالتفاقياتمشىجوانبلتقييرتقارير

مشاركأهناآلطرا~امعددةالجاريةللمفاوضاتأوروجواي~جولةشهدتهتاترحب

بهاضطلعتا~يا_رزباللوعاغتباطها»محقخاصة»بصفةوتعربالدبقة،الجوالتكلفاقت



توازناأكشعالميةتجاريةشراكةJ!الموصلشأنهمنالذياألمرآجولة،هذهفياالميةألالبلدا

•وثرال
جولةفياالعالهىالمؤتمرمعلمةأعمامالدولمنركعددلماركةهاتقدىءزتعرفيه

)ثارعليهاتبتتمو~أوروجوايجولةعهاأمفرتالتىا~فاقياتأذتالحظأرروجواي،
0االعالهىاألقر~فياألعماهللبلداناخاوجيةوالجارةديةاالقصاقلميةبالبةهامة

آليةخاللهنأو.وبرايآجولةاتنتاقياتتغيذااه`يةالجارةامفئمةبإنشاءترحب

0ا.~ءا~ولإلنرا~تالبحارالعجيلشأنهدنياناألمرعات،الزالحريةفعاليةأ~

ظامإلىوموالالفنرف،أنواعوكافةالحصانةدرالدايقاومأذالدورباغمع~
هذافيا~_هورظرفيفهلماواالنغار،اإلنصافدززيدينهدهراف6ا~ةللجارة
>العالمىقاديائهاك~وء~الجامد.العر

القصاداتمميزةشنيليةمعاملةمحقواعد_زوهاتأشأعهأممرتياتود

0نمواألالبلداأثللرفعخامةمحايةرمالىرمهاالميةالبلدان

إ~حووا~ا~ةاقعادقوامهااقماديةمياساتتيذأمميةعلىتوك
0أوووبرايبر~~مسنرالذيالعالمىالجاريالفشامفيالنقالةللماركةعقيقايكلى،

»واالخةآليةاللبن0بزيد~والذي

تبعاكاوتموفاألعضاءالبلدان~أوروجوايجولةاتنتاقياتتأألسررأذتلو_

0الخارجيةتجارتهاوهياكارتناجيةانهطا~كا´وت



إدخالاأل~´ءالبلدانمنيملزمأوروجوايجولةالتفاقياتالفتالالتفيذأنتلوك

بالفرصكن)نألعألقمىوتحقيقاصالحهاتأمياواإلداريةديةاالقصاهياكلهاعلىتعديالت

•أوروجوايجولةاتفاقياتتفيزعنكولدالق

اتحاذعمليةفيفاعلبدوراإلسالمىالمزتيعظمةفياألعماهالدولنهوضأذتلوك
البلأفمفه•جهودهابمافرنيرتهالعالميةالجاريةالعالقاتوفيالعالمىاالقعاديالتراع

>مكاسبJ!اخانروقوياراخانروطأةدنللخفيسر

اهامةا.هانثتقوموأن~:عنأوروجواياتفاقياتاتغيذمراقبةضرورةتترلمحد

منعيذحاتهققوتقديمتتاردرادباكداإلمالهيازترهظمةعنا~اميةمساتوالز

الحدياتموآجيةفيمماعبتجدالتياألعفاءلبلدانالتقيةالتها~عل-فوبوامج

>اجدبدذ

موفوعااإلعالمياائوترمفثمةأعفاءالبلدانفيالخمخةاتجاوبتكونأنتترر

سيك>للكعثرةنيةاكالدورةخاللتعتدا.قاآلراءتادلجلدت

أعمالجدولمروعبإعادعراالنىاجماعهافيتوم.أذالمابعةجةزهتملب

فيالرأيتادلu-مجريجديدةوفوماتتوميوأذفلكوميك،عرةنيةاكالدورة
•للكوميكالمتبلةراتاالء

المزتميعظمةأجهزةأشعلةحو:المنلالعاماألمينلريرالمزتيمأقةوبعد

مر_نواله:ال~االمالىالمزتميإذالكوميك،افاشقتالعاملةوهزماتهااإلمالمر
قد:ا)ءاهأيبرفيغيباريةمجعر-كوناكريفيالمعقدالخارجيةلوزراء

محمحفلاحوهيكتعملىعثرة»الحاديةدررتهاهناعتباراأنااعتديرهع~ر

آثار•موضوعوأنءالواهةالعالميةديةاالقماالقضايابشأناآلراءاالقتصادوزراءفيهيتبادل



الدورةهذد:لريىالمرموعهوكاذ•اآلكرافا~دةالجاريةوفاتللمفااورجوايجولة
>عرةالحادية

المزهربمظمةاألعضاءالدولفياخعخمةتجا.ببات•رياحباحط~لط6و

ة~يةاكالدورةخاللتعقدالتياآلراءدربجألتهوفرتاميكوزاإلسالهىا

•بامطبولاد996فوفبهإر3دنةالتفيعقدهاالمقررميك،للك

_وهوافاتهاتنغيالهإلىودكتهااألعفاءول(للإلىأراطرهذاالعامةاألمانةارملتوقد

0امثانهذافييتم

:الزراعيةوانتنميةالخفانه)أمنمباا.فهالتعارها(م

>االعالمينرالمأمنئسأعملخطهأولو.~زهراسزاأغذانيزاألهبكار

وخاصةا~فيمحفاء9اانابللربعهبالتثغارالغذانياألدر~تزالوال

>فنعيااألريقيةاوانذو

يقياألفروالنكللتنميةمالمي6االبنكمهبالحذون,تأهتمةالكاألمانةفانلمحذ~

فيأاكاوفيسالمية6االبلدانفيالغذانياألمنبثأنند»رةبطيم،النقاليةوا~مةلتنمية

»االداراال~الميالقمةمزتمرها~رمحلروذ~،د199اديمبوشر0

:دكارندوةتتريرعلىاطالعهبعداالداراالسالميالقمةمزتنرإن

0ى0الختافاعترىالرذروالقرارالدرةهذهءنالعالرةئئوصياتارتياحهعنأعرب

واالقماديةا)ليةالرمساتهولجيعاالعالميالمزتميعظمةفيعمنا،ائهالدولطائب

>التومياتهههبتفيذالمعيةفريقةاالJاأمد»تمأعلةد_ميأ0االأاعةألر(ئنيه



أجلمن<المعيةالمؤساتالالماليةالمواردمنالمزيدكقديرالاألعماهالدولدعا
المزتميعظمةلاألعضاءاألفريقيةللدولالماعداتمنالمزيدتقديمدنتمكيها

>وفعاليةبسرعةالغذ)ثىلألمنايجيهااسرتفيزمزتمكنحىاالعالمى

اذالبلدفيالغذانىاألمزعقدباذاعالنا،االدعراالعالمىالقمةمزتمراعمدكما
•االعالمىالمزتميعظمةفياألعماه

فيوالياهالريفيةالهيةوزيرمعاليبرنامةوةاكخاللاشتالىالخامةاللجةتقرم

أاكا.ندوةعنالصادرةالوهياتتفيزأجلمنالالزمةالمجهوداتكلبذلالفألمهورية
عتدوقد•االعالمىالمزتميعظمةفياألعمنا،األفريقيةاذالبلدفيانيالغهاأل_نحول

حكومةمنموكةبعةزارتكما،المسزولينلكباراذآخرواجماعاذللغبراءعاذاجما

مجالفيبرامجهالقييماذالبلدبعمرفريقىاألالهيةوبكللحيةاالعالمىوالبكالسخال
0الغذانىاألمز

نىافذاالهنالرابعالوزارىازتمرااليرانيةسالمتاالالجمهورية~مةامتنافتقد

االجتماعهذاوشهد،1999يدير16-ا4الفترةخاللطهرانفىالزراعيةواتنمية

0طيبةفتانجالىادلتوامعةصثاربحة

الحاديةالدرزةعلىمحرضتكمااألعما،،الدولإلالمزتميهذانجتأرسلتوقد

0م1995نوفمبرفيهوكيا)امطبولفيعقدتالقللكرميكعرة

>األعضاءللدولوالزراعةالغذائىاألمنلحيةالحيويةاألمميةعلىاللجةأ~توقد



األمنحولالرابعالوزاريالمزتميعنالصادرةالقراراتأيضاالعامةاألمانةأرملتوقد

فيمتقدالذياحاوجيةلوزراءوالعثردنالثالثاإلعالمي{األإلىالزراعيةوالتنميةالغذاني

0دا119ديمبوفي(غينيا)لحريكونا

:الحفاعةمجالفهالقعاو(.دا

جتماعات6ا_زمللةعتدةا(ضيةالقليلةالواتخالرأنها~االشارةتجلر

»االعالميمرالمنمغثمةفياألعفاءالبلدانبينفيمااالعيالتعاونحولاوزاوية

مهبالتعادرألوذلكءاألعفاءل,ùl.كةمشقمئارينمحدةواقرارودرامةتحديدةوقد

للتسيةاتحدةااموومفثمةللتقيةاالسالميوا~واالمحةللتجارةاالسالميةالغرفة

0الساعية

اليهاتوهلتالتىنجالتكافةالعادةجرتكا(عناءالدولانادقةوقد
البكنظماالتيالدراتمحنلفوتومياتالتعاعيةالدراماتوكذلكزاويةاداالجماعات

•والماعةللجارةائه~ميةوالغرفةالعاعيةللسيةائحدةاألمومفثمةلليةمالمرائه

محبالعاونالمفعمةماتوائزواشميةعةالمذجعزةوائهالعامةاامأنةتعمل

الدولبينوذالعاتعزيزأجلمن)UNlDO»يويدوالدعيةللنهيةالمخدةاألمرمفثمة
>المشوكواالسمارالساعيةآليةمجاالتفياألعفاء

ابكبيا)ائعامةاألمانةتشريرخاللمنعلماللكوميكاالمعةالدورةأحطت

وذالعاحرللثاكسشارياالزارياااالجماعءزاالدرللقرارتفينا،للحيةاالعالمي

بعينالمعنياامملالفريقما987فوفموثيرخاللجدةفياجماعبعقدىالسز
فيماالمشركةالشروعاتتجيع~بامغافة~الفريقهذاوبأذ,كة~الت.عاتالمم
0الوزراءحددهاالتيالعامةاخظرطإهارفياألعفاءالدولبين



فريقاليهرخلهمابعدتحث)القاألعضاءالدولللكوسيكالحاسةالدورةدعت

لمظمةالعامةاألمانةوموافاةذلكالىالمبادرةالىالمقرحةاآلليةبثأنكرمياتمنالعمل

ا~الرابعمثارياالالوزاريلالجماعيىختروتعقيباتهابآرانهااالسالمىالمؤتمر

هناإمكواليمنحىاالجتماعهذااسضافةاألعضاءالدوللتهنامهكما»الموضوعفي

>المشروح

>الموضرحهذاعناألعضاءالدول»زردأىاآلنحىالعامهاألمامأملولم

ا«994مبتعبو4-1الفترافىاسطنبولفىالمنعقدةللوميكالتاسعةالدورةان

اآلليةبثأنالعمارفريقتوصياتبحثالى،بعدذا~تنعارلمالقاألعضاءالدولدعتقد

لالجتماعيتسنىخترتالوتيتبآرانهااالعالميقرالمألمنظمةالعامةاألمانةوموافاةالمقترحة

هنااستضافةاألعضاءا~ولنا~لتكما،خوعا،فيا`نظرالرابعاالستثاريالوزاري

0المشروحا~ل~زخترمتثارىاالالوزارياالجتماع

فياالعالميالمزتيتظمةاألعضاءالدولفيالتلحولورائهالوزارياالجتماعانعقه

وخالل•~هيكا~لةورةالةمعبالتزامنم1987مبتمج10ار7منامطبول

الهاوتتقيةفيهاماعصرايثلالقلقطاعبانيقيهمزكالوزراءآعربهاالجتماع

تقيةفيالتعاون-رواقرفيما-وقرووا،سالمية6اانالبللنهفيماواالقتتأديالجاري

.التاليةالفرعيةالقطاعات

)Y(البحري،القل
>القلمجالفياللريب(د)

لغيدأجرمناميةوالوكاالتاألعضاءالدولمعويقاتصالعلىالعامةواألمانة

•التقلوزراءقرارات



برأألسر25ار2,.الغرةفىامطبولفىالمعقدةللكوميكتشرقالحاديةالدورةإذ
الالزتالد:دراقاذالىالهيةاالمالىالمزتميمغمةوأجمزةاألعضاءالدولدعت،ا)954

امغافةالدولبيذهوأمابتاألعماهلبالدماالرلوزرا>ازولاالجماعراتتوالنيذ

0الثلوزرا>نىاكاالجماع

بحرىتنارشركةانشاءاراميأالجهودهخدالبوا(~ااسالمىاالتحاداحارويه

تفكيانالثمرلحةلحزهو~زاالعناءولللاالقماديينك´ءا´ثدزمزمسوهالحرذايةد>

امهوضفىميسا_قتتاذااالنجازهذاانكمأ0االعناءرءلابحريةانرىالىمهنئم

>مالميةائهائبل:نبينالجارية.`ئادالت

:ة4تحا8ال1بفهالتعاونو)

مهوادنبا`توالد~مليةالسليةتثااللت9اراءزدلهدرل9ا.ادريالاالمجتحاح~1

»م9988مبتعبوشهرفي«ركياءاسصبرلؤمسيك~بعداليااك«ررة

اتىااليجايةالنتائجبأرتياراخاوجيةزراهلوالعثرونا-ادياال-الهيقرافىالحظ

ب`-رنجفيلتاالتاالحرلاالعالمي{الحأنفئمةالثانيزاريالهاالجتمارةانعقاداليهاأدى

>م1991فوفنب8الى9دزباندرنييا

تغيذا(رودعتمااألعفاءالدولاؤبا~وثجاجماعوثاذراثعامةمأنةاثهأرسلتوقد

0الشاألذأ~فييتبماافاءتها,قراراته

وتوحياتقراراتلتنفيذونبيةاالنلالحومةمعويقةاتتاالتالعامةاألمانةتجري

احتابعةلجنةرئيسباعتبارهاوالالمليةالسليةاالتتماالمتهJحهالثانيالوزاريا(جتماع

0والالملكيةالليةلتهاالتصاالل-الثأنياالعالميائؤترعنالمنبثقة



9~96>2(انمرقد J (ìن.0األ~.»دذء.::!ه؟<.يه«،.

11أ~بو29-22منامطبولJالمعقدةللكوميكالعاثرةالدورةإن tام<.

وقراراتتقريرأن<االعالميائزتمر~اهامةاآلهانةتقريرضوءفيالحظت

ويياانلريةبحمهوونجبانلفيعقلالذيا~مصاالت~لالثانىالوزارياالجتماع

والوبحاالتاألعضاءولالعلىتعميمهةقد،م1191نو~8-9منةالفقفي

0التنفيذأجلدناهنية

درالتدااتخاذالىاالعالميتحرالمنفئمةفياهنيةوا.جنزهاألعضاءا~ولالعت

الليةلتاالتصاالحولوالئانياألولالوزاريين~عين7التقرارالتئغيذالالزمة

0والالملية

الوراوياالجتماعفةالهتفاااليرانية)اسالميةاجسورية~الذيبالعرضوحبت

0الحقاتحديدأيتمموعدفيوالالملكيةاللقيةا~مماالتهحولااللثا

شيميحددتايااليرانيةاالمالهيةاجميررية~مةمهاتصا~يااهامةاالهانهتجرى

تصاالت6احولاالعالهيترافىلنظمةالثالثالوزارياالجتما~النعقاد)1996يويه

0االهلية

:ا~مجالفهالععاوهو)

األولالوزارياالجتماعا~وقهالعمل،خمئةأولوياتأحدىالطاقةمجاليثل

6~7هنتو~ا~ل»فياال~هيقرالمنغئمةقياألعتناىولاللفيالطاقةحرل

0~~مسةاحااللورةمهبالتزامنوذلكم1981مبتعبو

الطاقةمانلاألاالعالمىتمرالزعظمةفياألعماهاللولتيالطاقةوزراءمنوإلراكا

لحيةواذ,األعضاءالدولبينفيماالمجاالتلمخلففيالحارهعامردزحاماعصراتمل



االعالميةلليلداذالعامالماحفيوتاهمالعتد)الىسنفىباءالكيروثبكاتالطاقةموارد
>األذبمااقراراا,أملفتد،المشركةومصا~

قةالطمآتاداءبعين،أخرىاهوربينمز،األعفاءالدورالقرارمذاويومي

الطاقةمواردمجاتىفيالبحوثوتبسر•الطاتةمجالفيينهافيماالكولوجيانقلوتعجيار
ا~~ما:ية»العئاقةمجالفييياليومرابطةاقليميةمبكاتواناءوالمجددةآجديدة

أكوبر)5-,.)المرةفىامطبولفىالمعدةميكلئثالعاثرةالدورةإذ
الفررر_الالبيالقاذالمعيةماليافالمزتيمفثمةةوأجكمحماءائهJالد.دعت)،ا954

ألوزارعاال~عامصافةعناء6ابالدولوأهابتاألولاري•ا(جمار6اقراراتلفيز
•الطاتةحولاالني

<أنعامةاألحغاا.ماألهاهيةالبنيةمبأ(.فهأفتعاور.م)

ااعماىالدولفرالعامةشناروائهما~1دالببةحواراألولالوزاريجماعائهانعتد

سربالرامزذلك,ام5»اأكو~5~6ةالغتفىلامعبفيمراالمالالمزتيتبظمة
»ميكللثاالبتالدورةانعتاد

هائلةوقراتهامكانياتلديهااالعالميةالبلدانأنارتياحبأاالجماعالحفواذ

والمسحبليةالحاليةاالحتياجاتتلبيةعلىقادرةالعامةواألثغاراألماميةالبيةمجالفيللتعاون

0اال~ليترائأهظمةفياألعفاءالدولفي

األماميةالبيأثطاعفيا~أعضاءبينفماونلتشامهامجافهاكأنرلواذ

_زاطروحةالعد~وائه~روعالتهالشرثطررهابعةخرورآأدر(واذ,العامةفارواأل،´

:عمنا،ائه،الدو

>فيمايهاوذالحالعززوانومانلالعرةجبعاسخدامعلىاألما،الدول~فقد



ذاتالقطاعاتفمناألماميةوالبيةالعامةلألشغالمسعلبدرتحميهوطلب

لعزيزآهادفةالعمللحطةالمقحةالسخةفيادراجهيمأذعلى،المحددةاألولوية
»األعضاءالدولبينوالجارياالقعاديالعاون

فياالسالمىالمؤتمرمكلمةإطارفيفعالالموجودةوالماريعالطاقاتباسخاللوأومى
•اغالمذا

الوزارياالجماع_تبعميمكيةالتالجمهوريةوحكومةالعامةاألمانةمزكلقامت
طالبةاألعماهلاك.علرعهالصادرةوالقراراتالعامةشغالوائهاألماميةالبيةحولاألول

0المذكوراالجماعمقرراتتفيزمها

أحوبر)د-2»فيا~فىامطبولفىالعقدةميكللدالعاثرةالدورةإذ
..~م~ر

مماميةاألالبنيةJ~األولالوزارياالجتماعىنالصادرةالقراراتالحظت

<د1991براكت9-6منمكنبولباعتدالذيالعامةواألثفال

أجلهناامالميفيالمنظمةفىاعنيهواالجهزةاألعضاءاللولالىنداءوجهت

سامية9االبنيةJ~األولوالوزارياالجتماعقراراتلتنفيذالالزمةا.رالتلاتحاذ

0االعضاءولاللفىالعامةواألثفال

حطاماألالعمارختنةتنصيرالىالراميةييااندولجهوريةباقتراحاتعلماأحاطت

الريشية»والتنميةالحضريةاألماميةالبنيةمجالفيبالتعاونالحتعلقة

االجتماعقراراتلنفيزمتابعةاالسالميالمزتميلمنظمةالعامةاألمانةمنطلبت

الىالموضوعحفازةمرحليتقريرورفعالعامةواألثغالاألماميةالبنيةلوزراءاألول

0ولمحوميكاالعالهيقرالىمنظمةمؤتمرات

,المومطةوا(مجاراتالكاتحولندوةاسضافةالوريةالعريةالجمهوريةمحرضت

وحكومةالوريةالعريةالجمهوريةوحكومةمةالهاالمانهبيزالدوامةقيدالوفرعوهنا



لمظمةاالولالوزارىاالجماعتومياتلفيزالمابعةلجةويسة(بوصفهاالوكيةالجمهورية

•العامة)واالمغالاالماميةالبياتحولاالعالمىالمزهر

:ا(متماعهالخمام.مملةالعهالقودمجالفهانتعاودط)

فياالجتماكيواامنمعا.العاملةباطوىالعيراءالخبقلفريهالثانياالجتماعانعقل

~وع"استطمالاألول:عملمجموعتينوكم1984ا~برفيماليزيالمحواالبورء

نيةاثا~مغاقيةامشروعال~لرالثأنية0االجتماعي~الضمانبشأننيةالثناا~نعاقية

بالضماناحلفةالعمارمجموعةاجتمعتوقد0•العاملةيدقاألوتادرالعمالةبثأنالنموذجية

انعقدكصا0االتفاقيةمشروعوامتملتءم1985مةباالردن،عمانفياالجتماعي

~زبتركيا»اسطنبولفيالعاملةاأليديوتادرلمةبألعماائحلنةالثايةالعملعةلمجواجتماع

0ا~مثاقيةروعمشرواستححلتد01986ها27-29

باهما~اعنيةالعملبحموعةتقارير<األكناهالدولارالعامةاامأنةأرملتوعندها

ار0ميقلما_ا~غاقيتينمشروعيبأنابلغتها،ا~مناقيةهثرورءو~هذلكاهلةالهاأليديوتباد`ر

0للدوامةبسرعياالوالفمان«لعمالةائدرراءانقريهنالثائثاالجتماع

حكومةلعرضنديرهىزرجيةالحالوزراءوالعررذاحاديائه~مىتراءأعرب

0العاملةاليدوتادلالعملحولاء81فر_رعابتالسضانةالعريةمرريةمجهو

~ن~وضعفيليتبانهاالعامةاألمانةالعريةممرريةلجيوحكومةابلغتوقد

0االجماعهذاامناقة

:الحياصةمبالفيدالتعارهد)



-كوناكرىفيالمعقداظاوجيةلوزراءوالعرينالدثاإلمالمرالمزتميمادة

فياألعماهالدولبيناعاوأللجيعقرارعلرام».."أيمبرا,.إل»مزغيبامهورية
»الياحةمجال

الآلفي<لتبادلوزيادةاإل~ديةالشميةفيوييامحوراتشىالسياحةبأنمنيااقتناعا

:لقمةذرثر5اتخذاذي~أآالآ.أ)7.28رقوللتواركارهاامتوبعلءالشعوببينواعتارب

بيناإلقتصاديةالعالقاتفينوعيةقفزةتحقيقبضرورة~قفيماالميمةالسابه:اإلعالمي

~زوفتأمرعفيالياحةبحالفيالخبراءمنفريقاجتماعبعقدتوصيءاإلعالميةولالل

اإلقتصادي)لتعادونبتعزيزالخاصةالعملوخطةاالقتصاديللتعاونالل)نمةاللجنةإطارفيوذلك

0اإل~هيائزتمرمنظمةفياألعمنا،ولاللبينفيما

:اآلتأالمجاالتفيذلكأئا،األعفاءالدولتحارنبأنأيضاتوميكما

0لمختلفةبلغاتالياحةحولإشهاريةموادترفو

0اإلعالميالعالمفيالشعبيةروالمعارفبالياحةخامةأمابيعتظيم

0وتبادلحااإلعالميةالبلدانفيا~مريةالمعالمأهمحولمئةأثسإنجار

0اإلعالميةالدو`ربينلجدعيةأمفارتظيم

الثبأزا~ينوتوجيهاالمالهيةالبلدانفيالسياحيةاإلعماراتتشجيع

0البلدان5هذفيسياحيةمثارين

البلدانفيابحالاطفيالحبرةذاتالسياحةلحاتببينفيمااإلتصاالتإتامة

0اإلعالمية

بماومرافاتهاتفيزهإلىودعهااألعضاءالدولإلىالقرارهذاالعامةاألمانةأرملتوقد

>األذهذافييو



:مهاالههالمزتمىمعلمةفهاألمناءلمالهبيه.فيماالفنهالعمرم.كه

اآلدمةالدورةمعبالرامز•الفنوذالعا•بأذاألول.ارياا_بصاعانعقد
_زكيةالتريةاجمهوJامبفي)اكوعيك(والجاريدياالقافيللعا،الدائمأللجة

0- vاد95•وا~ا<

اسمتبولفياغي:تقاوألحولالو~االتصاللمحزلمراكاتاجتمالحة~نتوقل

0ولحيةالتالجمهورية~مةتويلبثضارما199,994»قسنهبين

قرائأعظمةفيااعناءا!(وردنفيماالفيالتعاونوضعيةاتجتماة6اهذدبمت

ورةفيمتلىااجتداعاتوكزتكما>العارمأهذالعزيزتمب»_رو~`<قتاالعالمي

االيةتصاات6اوخالأر0ائتنللتعاونالومنيةااتصارئراكزوا.:يةاالداريةراتالتتعزيز

•جديدةامج•واعدا.ونالهبرامحتحديثة

0ةالمحتكاالجتماعاتتوخيالتهمحتناءائه)اولقنىعممت

~~ا-معةوااورقالخارجيةلوزراءواهشرومأاحاديااسالمي،انأرحر

ديةاالقصاالمجاالتفيالتد.يبعلىركالقههاألعضاءا`مدول~نانياتهاوتبتعزيز

>ا_ربينامحدادارباالنانةوااليعاتيةوالنتأنية

وراللجانبمنا(ئمجعالتجاوبوتياحبائهوالعثرونالحأ.يااسالميالمز>الحظ

شدالمأعظمةالعامةاألمانةههللعاوناسعدادها,واالقليميةالوطيةوالحياتاألعفاء

0الفنالعاونبرامجتيذأجلدنمسر-ومقاالعالمي

أ~بر25-522النقفىلاسطبهفىالمعقدةلكوميكاثعاثرةاللورةان

•شد)،1114



بصفةموياتعقةالفنباهارناميةا~صالمراكزمحالتهاجتماأنبار~حالحظت

االجتماعات»5هذامناقةعلىتركيالحامةالشرووجهتاسطبولفيمتظمة

_زكاراالجتماعاتلحزهقدمتاالذىهلالموالألعوتقديرهاعنكذلكأعربتكما

ائبحوثومركزءللتقيةاالعالميالبكملاالسالميالمزتميمغثمةومزساتتركيا

االعالميبحزوالءاالسالميةللبلالنواللر~واالجماعيةواالقتصاديةحصانيةاال

اال_المية~متىالمأوالبحوثوالمهنالقتيللتلريباالسالميكزوالءالتجارةلتقية

هذهانجارفيفعالبشلىسأفمLl,د)(افتو(لتميةوا~لوجياللعلوم

0االجتماعات

الوز(ري:الجتماعقراراتلتفيزمالمي9االمزتميعظمةرةوأجةلحفاءاأل)اولد~

0زهانعثأالذيالغيالتعاونحولاألول - v0اسطبولفيم1990ا~برا

فىالغنوذالعاارحهاالتعالئراكزاخاهدراالجماعالنعتادارتياحهاأ~ت

>م1994ماد16-13»زةالغتفىاسطبول

لمحيابقميعتدنالفالتعاونحولتالائهلمراكزاالداراالجتماخأنبالتدارالحفنت

0الحتايحددموعدفيم1995كا)في

عقدفوؤدل~تركياجوريةمةحثمعالال.مةاالتصاالتالعامةاالمانهتبرى

0الصنىالعاودبأذالوطيةاالتعاللمراكزاالدعراالجماع

محلفعلىاإلقعاديوذالعاتطورحولمفملةتقاريرالعامةاألمانةقامتكما

لثاكاإلمالمرو!لمزشرللكوميكعشرةاحاديةالدورةإلىاألعفاءالدول_نالمياد_ز

أيمبرفيميياجمهوريةوكوناكريامطبولفيتامحاالمعقدينالخارجيةلوزراءوالعر_ز
•.~••ر

االقتعمأديالعاونبتعزيزالكفيلةوالومانلالبلحولالعاماألمينتقريربحثاو~

:بيتالحارلوزراءوالعثودنثاكاالسالمىالمزتميفإناإلعالمية»البلداننيه



فيمالحصادراالالتعاونتعزيزإلىفةالحادجهودهامراهلةعلىاألعضاءالدوليختر

عميىدزالمزيدوتجباقتصادياتهابينا~مارمنكدنقلرأكوإكاخةأجلمنوذلكييها،

•أورو

أجار_نالالزمةاهطوالتهلجيعبالمخاذتدريجياالقيامعلىاألعفاءالدولكذلكبيحتر

الجذيدآريةا`متبالقواعدهعيتالءمبتاآاقتصاديةلياماتهانيالقا،اإلطاراإلطارمواءمة

ليوالتجاريةللمبادالتمريهنموتحتقإلىسعياءالعديةالجارةعظمةإطارفيعليكمرالمصر

•العقد~افداية.02ïنسبةبلوغأجارمناألعفاءالدولنيه

العاثيااقتدءدفيحمتهازيادةأجلدنأكمالحا~J!عناءائهالدولىمه

ءواخلماتالسلهتصديرمجالفيوليةاللاخةاكعلىلقارتعامتمرتحينر،رهءزو%هة

كفاءةريزلكاالقتصاديةاألماميةكارالحياتحينإرالر(هيةا~ماتازمعةمجونببو.~

وتعينبةر-أإلتعدةتاوتويهالمنتجاتلمجودأواارتناءالمضافةالقيمةوزددقاخلماتقطار

0األجنبيةمثساراتهائهجذبمواتيةفئردرف

عناءأئهلالد.ىوسهالعالمي،قعاأائهفياخدفاتلثمشاحايدأا-األهميةمو~

0امجالهذارالغيتعاونياتعزيزإر

ثمبهائسترىمحلىاالموالتعزيزأجل~نجيودبذرإلىاألعتناىولاللييدعو

بغيةاإلما.هيةنابلكبينفيماالقانعةدياالقتتاا~هارمثارينوإنعا،رواإلقليمياإلقليمي

«االقتما.يهاجاألندأ~لدنآخر~رأيأوركةمشتإمالميةسوتىإلقاسةفنيجرتحف

اإلعالميةالبلدانفياخآصالقطاعقياميطلبالمذكورةاألحدانرتمتأكيو~

عومهالياتهز(وفياالعالمية،البلدانبينديةاالقاالعالقاتلشيطويسيوبل

والماعةللجارةاالسالميةالغرفةبهتقومائزيالثاطتدعيمإلىاألعفاءالدولهاتحد

عمال6اورجالالمشعرينبينمباشرةلتهإتعاالبباقامةسرقفيماولمخاحة.القادهضللير

0اإلعالميةفيالبللهفياخآصالقطاعمن



ومرافاتهاقهطإلىود~األعضاءالدولإلىالقرارنمرالعامةاألمانةأرملتوقد

»األذهذافيةبما

D-لمبومةا(كغاقيا«ها(-~الغمعةدقةالمحامالتوقيمومعية)•

فاقياتادشىآصادقةأوالتوقيعمسألةحولمفصالتقريراالعامةاألمانة~هتا

عشرالمانياالجتماعالىءاحومسيكباشرافعليهاالموافقةتتالتياالساسيةوالظم

والعشرينااللثااالعالهيوازتمرالسابقةاالسالميةوالقمةامطبولفيامعقه~~

يخلقفيماالحاصلماعتهبحتالتيغيياءريةبحمههكوناكريفيامعقدرجيةانوزراء

اامالميائزتمرعظمةإطارفياألماميةوالظيارغاقياتلمخلفعلىالتوقيعأودقةباصا

~)

I)(0األعفاءولاللبينواتجاريوالفنىاالقتعاديللتعاونمةالكاالتفاقية

ll)(0األعضاءولاللبيناالسشماراتوضمانولحايةتشجيعاتفاقية

)ID(عظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامحولاالطاريةاانفاقية

>االسالميالمزتمي

0الصادراتوإنتماناالسعارتأميننطامحولاالماميةااضاقية)17(

V)(0االمالهيةوللللوالالمليةالسليةاالتصاالتالتحاداألماميالظام

)VI(0نيابللعلواناالعالمي~راألماميالنظام

وائمادقةقياكواالنمااألماميةاألنظمةكرقيعوضعيةيلخمرجدولمجدداارسلوقد

0اعترير)اهلمعمرفق(الجدولاألعضاءالدولالىعلييا

)I(تفاقية)والقجاوىوالقعها)ققحاد«5الععاوبخأ(.العامةاI



بينفيماوالتولوجيةالفيأوالقدراتاتواطماتالمعاوتبادراألموالورزساالستمارات

مهتمييزونوبلعادلبشلاذكورةالبلداننيهالتعاملتسهيرارولمحذ~األعفاءالدول

عليهاومادة»دولة38اآلنحتىاالتغأقيةوقهوقد»شواانالبللألقلخاصةأهميةايالء

_زاعتباراالمفعولماريةأ~فاقيةأمبحتوبذلكاالعالميالمزتيعظمةفيعضودولة27

>م1981ابريل28

)I1(0~9ال0المهبيههتثماواة91وخماد.وهمايةتحقيهاتفاقية:

أتفاقيةالم1981(_140افيالخارجيةلوزراءعشرالثأنيالمياالدازتراعتما

البادعيهداالتفاقيةوتحدد،األعضاءالدولبينفيمأستثسرراتائهو~نوكايةتشجيع

هدزأل~راراححديةوتوفرعضاء6الزالدونبيهفيمامرالائهدر0رتنارلتشجيعااصامية

اثنىوقعتاآلنوحتى0الخارجالىوريعهاأألموالودررأتحريارخممائذمهتجاريةلمخاطرةأي

دن´~أنوبماءالمنظمةفيعضردولةمحشرسبعةعليهاوحادار،االتناءكلىدولةوكثرون

0)1988فبرايرسزافعولماريةأ~متفتد•قئيثامسراقتقددولعثرة

)Ill(فغنيةفننام)ول.ا(عخأ.الهبيو.التباويةا<

:خسةيهامناألعفداءالدولمندولةعشرثتانيةمأ6ا-~ريةاإلطاالتفاقيةهذهوح

0ريرالةهذادناالولاجزهفىهبيندأل~وذللذعليياتتصاددوار

ا~عألاالسالميازتمر~العامةمأنةائهمنميك~سعةاتالدورةطلبت

دعتكماءاالطاريةاالتفاقيةالىانضمامهااجراءاتا~زفيالعجياربغيةاألعضاءبا~ول

عنأواالئىبالطريقمواءحةالققاالميازاتقوانيتاد؟رفيالروحالىاألعضاءالدوللجيع

بشأنالمقبلةللمفاوضاتامعدادابثأنهارعيةف-راتماراجراءوالىالحوميك،طريق

0المذكورة.اتاالهب

IV)(ءانحادوأةوإنعمأدأ(~وفعأميهأ)~ميةهمةأنمزمطام



~مونعليهاوقع،قدبفينماللحيةاالعالميالبككلفالىاافاقيةهذهان

وعليه،يرالعتر~امزاالولالجزءفىمبينهوالوفقاوذلكدولعشرةعليهاوصادتىدولة
0المفعولساريةاالتفاقيةفذهامبحت

)V(ا~ولفيدواله~ا~ا(تحا)ة(تحادا)~~الفطام
:~مية5ا

م)1984(_940"عا)فيالخارجيةلوزراءعشرالخامراالسالميالمزتمياعتمد

فذاعلروقعوقد0االسالميةالدولفيوالالسليةالسليةاالتصاالتالتحاداألماميالخظام

)الظامأنيعنوهذا0فتطدولتسععليهوصادهاألعضاءولاللمندولةعثرإثنىاننام

0بعدالتفيذحيز~خل

الدولمندولعرالمدنىللطواذسالمىائهللمجلىاألساسىالظامعلىوقعلقد

>المفعولنافذليمبحيكفىالماوهردولاربععليهومادقاألعضاء

نوفمبرفيبترلمحياامطنبرلفيتانعقهالتي~مسكعشرةالحاديةورةاللأثناء

االقتصاديبالتعاوناسلقةوا~غاقياتاألنظمةعلىللتوقيعخامةجلسةخصصت0م1999

•االعالميالمزتميمنظمةفي

:دالليةواألنظمةتياتاالتقعلىالرقيعةالجلةهذهوخالل

i(~<-ددسعبه،دنءهى<دمهالذدس<ذهم~<نذ
Y(عرء<:وف:



األعضاءا~ولبينوا~نواتجارياالقتصادياهارنحولاعامةا~مغاقية

0الخفئمةفي

>ااسماواتوضمانولحايةتشجيعاتفاقية

0اتجاريةلتهاألفضليانناإلمحولاإلطاريا~مغاة

0األعضاءولالفينيان~راناألساميالنظام

:كىغينيا~تت0ج)

>االسثماراتوضداألولحأيةتشجيعاتثاقية

>االعالمياترشهنغئحةفياآلعناءالدولفينيالواألللنهاآلمأسيالنغئاد

منغمةفياآل~ء~وراالهليةا~معاالت7اتحا~راآلساميالنألم

0اإلمالهيتمرائأ

0التجاريةفتليةاأللنظاماإلهاريةتثاقية3ا

0اإلسالميقرالحألنغئحةفيعضاء91الدولفيالمدنيلله-انااماسيالنناد

منظمةفي~ء6ا~ورمليةالالااتتااتاتحاد~رساسيائهالنطام

>اإلسالميقرائأ

تصاد_أوتولع،االقاألعفاءالدولمكللكعرةاحارديةالدورةحتوقد
الو~علىالحومكإهارفياالقعاديبا~~وذائعئتةوا~شر_تادظمة~على

0أآلجاربأآفيذلكعلىوالمادقة

حزهحولالعاماألهينوتقريرللومسكعثرةاحاديةالدورةقراربحثأنو~

:ر17~ن~~~يفيا~رجيةالحا(زراهوالعشونالثاكاإلسالميآراكفإنالمسألة

0Tقد:م)191الديمبو21-9(ه6141رجب



ولجةلليةاإلعالمىوالبكالعاماألميزيبذهاالقللجعرتآرياحهعنأعوى-1

ديقمأافوذالمالعزيزفةالحاداألماميةوالظيا~غاقياتبفيزللعجيلميكالك
>األعفاءالدولبين

الريةكاتاالجمامناالمسنادةتيدفالقللمبادراتاالريارعنأعوى2-

إطارفيتاخارالتىاألماميةوالظياانماقياتعلىالرقيععلىللحثللكوميك

>الهجمذافياالسراروييطلبراإلعالمية،الدول_نوذالعا

االطاراشدقيةعلىوقعتاألعماهالدولمزدولةعشرمةأذوهيياميه~.~3

تصادقأوواتوقه)التياألعماهالدولوييحفعليها،ماقتمهاسبعةوأذالعام

أقربفيبدأأذالمقررةالجاريةللمفارقاتنتيكحىذلكإلىكبادرأذبعدعلييا
>زمكوقت

األماميةانظما~غاقيات/علىبعدتعدة(أوو/توقعاالتياألعتناىالدولختر-4

0ا_نوقتأمرحفيذكتنعارأناأمحرءفانة

نلتأميهاإلعالميةمةافىميدرتأاتناقبةنفاذءبلأل~~و~و~م0-

0م1114آب/أغطىبدايةدزإعتبارااعادواتوإنتمانمثماراتاال

تلكإنجازفيلتنميةاإلعالميابنكبيذلحاالتيردلجيهير»وتثل~دن8أل~~~6

0المزعة

v-~إلىتبادرأنمسةالىتأ~رإتفاقيةعلىقتصلأوتوقعماقاألتتنا،)اولد

فيالحننطا،أومععلىمنافعهاتعمير~رختروأكالحافيحعصهاتدفعوأنذك

0انظمةإمثار

وموافاتهاتطيقهمهاوهلبتاألعماهالدولإلالتوارمذاالماعةاألمانةأرملتوقد
»األذمذافييم1



فر)لحاملةوالمفقصيةالممتخححةوالمزحماتالمتفرعةةاكحنأنخطة-«
:ا(عغادالد«إ.بينوالتجأو»قتحأدو8اهمالمقعهتعزيزمجال

تسديدعاىاألعضاءالدولحزهيحثاالبعاالعالمىالقمةمؤمرإن

فيعليهاالمحقةخواتاتوتسويهساتاألهذهانيات_فياإللزاميةوريةالماهماتعا

االفطالعو.نينعاتحولمايةمصاعبدزحالياآاألجههذداجباته(ففئراوقتبأش

>بالذداتوجودهاو~بارولياتهابثأ

ا~اخأماتدزتعاقدىأ_،رعنىاإلمألدةعلرأينااألعفاءولاللويحث

0عملنابرابفيبهاأيعلتالتيا~ممحنفنالالفرعيأاأل~رةتتدمعاقال

بلى:ماعلىللكوميكعثا-دبة.ذ0المدحاد~وفد

المزتميلمنغمةبعةالتساتاكأنقطةبثأنالدو.ةجنةاجتما~،ث•دعلهاتحيط

وردهاوتعتمدءللكومسيلثعثرةديةائاالدورةاثا،في~و:´مذيشتتاا«والمنبثقةاإلسالمي
0حيات0ز5به

وا~راتعاونزيادةتستهل~ات~علىاقدمتاغركيةآجين9اأئأتالحظ

األكناءءل0الدفهأدربينهافيمامواءالمعلوماتاقتامرمبتحينإرسعياينهاليماا~

0العوروابيةالزدتاللياوذ~

<ألجهزةعملفيماركهاحجميادةكالمنررريةالدا_راثغاذاألعذهالدولتاثأ
0المتخمعةومرساتياعياالبقةوالهياتاإلمالهىائزترلمظمةالنوعية

:ألجهزةتوا-ءالتيالمزايدةالديدةالماليةعبالمااسمرارإ.اءقلتهاءزتعرب
وتريةااللزاميةمامعاتبادفععلىاألعاءالدولغالبيةمواظبةعهاء-ن0الفرعية
>عليياآلمعةكمةالمواالمأخرات



االلزاميةمافماتزمدادعلىكواظبلمالنالحاريهوغرفهااألعضاءبالدولتهيب
للجارةهالميةاالوالغرفةالفرعية،األجيرةموازناتفىعليهاالمحقةا-خراتودفع

>ذلكإلىبادرأنكيب،الوعلىوالماعة،

اإل_الميثراإلمنظمةأجيرةأنقطةحولمفصالتشريراالعامةاألمانةقلعتوقد

لوزراءو)لعثرينالثأ`مثاإلالال~ترالىإلىقتعادي6االتعاونبحالفيالعاملةماتياومأ

علرالمزتيصادروتدءما999أيسبفيغينياريةلجيو-كوناكريفيالمنعتأاخاوجية

>األحهزةفذهلصاحمسيكوالحهالخارجيةووزراءالثمةمؤتمراتقراراتمعمتطابقةقرارات

الهيةوالمزماتواألجبرآاألعضاءالدولإلالترا.اتهذدكافةارمالةوقد

•ليذما

COD2.lCECl\IOC
)BA.(
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-لاألسامةوالنطوادمفاقأتنحلفطىىصادقتوهت)لتىاألعفاءاللولبأالءتمةة

االسالمىالمزتميبمطعةاألفضا»اللولبنلماوالفنوالجاريتادقاالناعام
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تقرير

االسمرتمركمنلممنظمةكعامةاالمانةمن

الحثصاديالتعلوننتغربزإلجديدة~خطةتنفيذحمل

االمناءاللولبينفيما





البدهتالعهلخطةللفيز

ا«لنتمادمدالعحاودفتعزيلى

ااعناءJاللمويهدفيما

عكرنيرالناا)بنمالماالسقسة

مدانطبفقةالمتابعةللبنة

والعجارهأاأقعماد«للنعاودانالئمةاللبلة

الكومممط)(

كيةالعرانجمهورية-اهطلبول

ام1996مايو1-كا11د/ال1412الحبةنو22ء-4

~يدةإسواتجيةو~بوضعالكوسيكلجةاالدعراإلسالميالقمةمزتمر~ملف

مةاألولىالحطةعلىالمصادقةمنهالعا)فيطرأتالتيالخوالتراالعبفيتأ~العمللحطة

عمىخطةوغعة»الحوميكرعايةعتاالجماعاتمنملسلةعقدوبعد>ما981

وقد»الحطةهذه~ميك~ثرةلمللتأقت،و1994ا~برشهروفيجه~ة<

الفوةفيالمغريةبالمملكةالبيضاءالدارفيعقدالذى(~رسكلمى9االقمةمؤترعيهمادق

0م1994ديسمبر19-1,..هن

:قدالسابعاالسالميالقمةمزتمروكان

فيماوالجارياالقتعاديالعاونتعزيزإلىالراميةالعملوخطةاإلمواتجيةاعمد-ا

0~~ةالعاشاالورقأقرتهمااللينمياألمالالمزتميبمظمةاألعضاءالدولبين

صانهامىاحومسيكاعمدتهاالتيدياالقصااعاوناموإيجيةاناعتديرمعمجل-,.

يزتنهباد~علىوتولحراألعفاءللدولالفرعيةانجموئتبينبالعاونالهوض

يالحياكلالمسامىوعدمالعالمياالقصادمعوالكاملاإلقصاديوا~رالحامىالقطاع

..الدوليةو؟لزاماتهااأل~ءانللبلهوالدمتوريةواآلنريةوا~~اإلقتصادية



خالل~وقابلةمرنةعامةمياميةوليقةالعملخطةافأيضااعتد،معمجل-3

»والفبالمابمةالخاصالفصلفيعلهاالمعوصاألحكاممعتمشياالفذ

والجاريدياالقصاالعاوناتعزيزإلىالواهيةالمعملخطةلفيدإلىالماعةبالحاجةأقر-»

وطرقاإلموكيجيةبمباديعمالاالعالهيالمزتميعظمةاألعضاءالدولبنفيما

0والفيلبالمابعةالخاصالفصلفيالمقررةلإلجراءاتوفقامفيزفا

بينالموكاحبواءفريقاسضافةإلىاآلجالاقربفيةابادإناألعضاءالدولدعا-ه

0ولئينهآئعمئخمتالمقعيعقلعأل~~لجيه-اتقطاعات

عشرالحادي~جماعاالإلىالجديدةالعملخطةتفيزحوليرأتالماعةاألماةمرمت

•»م91oنوفمبرشهرلاممئبرلفيعقدالذيالكوميكللجة

بعقدالمتعلقةالظيميةالفيةأ~ملالموضمال-ا~معنهوتومددرفيبن«للوز~

!~ر.توفذ0العمل~فيدةالمحها~ةا_التيقطعالقطاعاتبينهشركإجماع

حطةلغيذفيللبلها~عات.مينصوكوا~إ~عيعقدأنعوفاأنهالسياقهذافي

إجماعهنألحربعقديقضىاألو(آلأساهروعلى~أ~يمهاحلمألخذيبدرفإنه,الممل

>األولويةأماسوعلىمعآ)نفيببعضبعضهامرتيطةت9مجاعدةأوواحدمجالول

واالجماعاتالمخلفةالقطاعاتاجتماعاتلى~فة7األعتاءالدولجيعاللبتودعت

>القطاعاتبينالمشركة

منالمقد)للعرهنهاتقدىعنعثرةالحاديةاحرمسيكدورةأعربتأخرىجهةمن

المرذاحبواءفريقاهمايعقدأنهررالذينلتهالقطاعااجماعىالمضافةالعريةمصرريةلجو

»العملخطةضمنوالريفيةوالزراعيةايةالغذوانعيةواالنصاالتالقل،التبمه



العضاتهاالعالميةباكاذريةعهرمناهلمللعرعرقارماعنأعرتكما

العمل>حطةسيذإطارفيعىقهاجماع

الدثاالعالمىالمؤتمرإلىامالةهذهتطورحولتقريراالعامةاألمانةقلعتوقد

199ديسمبرثهوفيغينيالجمهوريةكوناكريفيعقدااليالخارجيةلوزراءوالعشرين o،م

الدولودعاالجديدةالعملخطةصياغةإطارفيالمبذولةللجهودكقدىهعنالمؤتمرأعربوقد

ضماألأجلمنومعهافيهالمحللبلإلىالمعيةاإلعالمىالمزتميعظمةومزساتعضا،ائه

>اإلمالهيةألمةخدمةللخطةمريعتثيذ





مسروع

للكومسبلئاعثرهالئانبهرهاللواعملجلول

الكو~هنالمنبثقةالمتابعةللجنةهشرالثانياالجتماعبهأوصىكما

)1996آ~ر~يو/17~11ءاسطنبولم





مشروح

للكومسال~هاكثاشألالدورهاعمالحامل

ار996الثانينوفمبر/ثشرمن5~2(اسطنبول،

االفتتاحيةالجلسة-ا

االعمالجدولاقرار2-

االسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدمتقرير3-

المتابعةلجنةتقرير-4

المؤتمرمنظمةدولبينهيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذإستعراض0-

االسطمي
االستثماروضمانالتصديرإئتماناتتأمينمؤسسةبشأنللتنميةسلثمياالالبنكمنمقدمتقرير6-

v-فيالخاصالقطاعلمصليأالثالثاالجتماعحولوالصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةمنتقرير

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةأعضاءالبلدان

A-الدورة.لجنةتقرير
االسطمية.للبلدانوالموازينوالمعاييرالمقايسلمنظمةاألساسيالنظاممشروع9-

االسطميالمؤتمرمنظمةبلدانفيالخصخصة´´تجربةحولالنظروجهاتتبادل-ا0
االعضاءالبلدانلبعضا~ديةبالمساعداتالمتعلقةالمسائل-اا

اعمالمنمايستجد-12

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةقراراتاعتماد-13

للكوسيكعشرةلثةالثاالدورةانعقادموعدتعيين-ا4

oالختامية.الجلسة-ا





سو~نأفقالسيدلمعاليالختاميةالكلمة

التركيةبالجمهوريةالدولةمزير

المتابعةلجنةورنيس

ككوسيكمحزفمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثانياالجتماعفي

)l~13 ,J/الم99~ايارمايو





سويطملأفقالسيدلمعاليالختاميةالكلمة

التركيةبالجمهوريةالدولةمذير

الكو~أمحزالمنبثقةالمتلبعةللجنةصمرالثلنياالجتماعنمي

)I"199ايارمايوا13ء(لسطنبول

ءالموقرونالمتابعةلجنةاعضاء

ءالكرامالمندوبون

الثطثةاالياممدىعلىاستمراأليالمتابعةللجنةعشرألثانياالجتماعختامالىوصلناهكذا

الموقريناللجنةالعضاءوتقديريشكريخالصعناعبرانالمقامهذافيوأودالماضية.

االجتماع.هذانجاحفيقيمةمساهمةمنقمرهوماالتعاونروحمنابوهماعلى

علىاالسطيالمؤتمرلمنظمةالعامةلطمانةوامتنلنيتقديريعناعربانلييطيبكما
المؤتمرلمنظمةالتابعةوللمؤسساتءلهدعممنقدمتهومااالجتماعبهذااهتماممنماأبدته

والنجاح.التفانيبكلاليهاالموكلةبالمهاماوفتالتياالسطمي،

االجتماع»اثناءجرتالتيللمداوالتنتيجةعليهاهوافقناالتيالتوصياتاناعتقاديوفي

جدولعلىالمدرجةالمشروعاتانجازفيستسهمكماالكوسيكانشعلةفعاليةمنتزيدسوف

اعمللها.

ءالمبادرةضرورةالسياقهذافياهميتهاعلىاشاداناودالتياالخرىالموضوعاتومن

التعاوناستراتيجيةفيالواردةالمبادئيطابقبماالعملخطةتنفيذالىءاالمكانقدر

علىلطقاقكوسيلةالقطاعيةالخبراءاجتماعاتبعقداالهتماميتقينهناومناالقتصادي.

لجمهوريةشكريعناعربكيالفرصةهذهألغتنمواننيتنفيذها.ينبغيالتىالمشروعات
لهذاالقطاعيةاالجتماعاتاستضافةلعرضهمااالسطميةباكستانوجمهوريةالعربيةمصر
العام.



حولالنظروجهاتتبادللجلساتاالعدادمسالةهذااجتماعنافياستعرضنافانناكذلك
المقبلةالدورةاثناءونلكاالسطميالمؤتمرمنظمةاعضاءالبلدانفيالخصخصة´تجارب
الذيالموضوعهذاحولفبراتتالتبادلللغايةطيبةمناسبةالحدثهذاالعتبرواننيللكوسيك
عالمي.باهتماميحظى

ابدوهماعنىاالجتماعهذافيالمشاركينلجميعشكرياكرواناودكلمتياختتماذوانني
الفنيينالعاملينلجميعالشكرازجىانأودكذلكقيم.اسهاممنوقدموهبالغاهتماممن

العمل>فيتفانمنأبدوه.Lعلىوالتحريريينالفوريينوالمترجمينواالداريين

شهرفيللكوسيكمحثمرةالثانيةالدورةفىاخرىمرةلقائكمالىاتطلعاذوانني
بالكم.الىالعودةسلثمةلكماتمنى»الثانىتشريننوفمبر/


